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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 9 de juliol de 2015 
Caràcter: Extraordinari 
Horari: 20:00 a 21:30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, primer tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, segona tinenta d’alcalde 
JORDI GANDUXÉ PASCUAL, tercer tinent d’alcalde 
MARINA GINESTÍ CRUSELLS, quarta tinenta d’alcalde 
MOISÉS TORRES ENRIQUE, cinquè tinent d’alcalde 
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
ELISABET PERICAS TAULATS, regidora 
GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, regidor 
JOSÉ ALEXANDER VEGA SABUGUEIRO, regidor  
JUAN ANTONIO CORCHADO PONCE, regidor 
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
ERICA RECHE FERNÁNDEZ, regidora 
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, regidor 
FRANCESCA MASCLANS BADIA, regidora 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, regidor 
 
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor accidental  
JOSEP MARIA AMORÓS BOSCH, secretari 
 
 
 

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El President obre la sessió i s’informa als membres de la Corporació que no s’ha pogut 
transcriure literalment l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2015 ja que el sistema 
de gravació no va funcionar el dia del Ple. L’acta s’aprovarà en la propera sessió que 
se celebri.  

 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 618/2015,  DE 
16 DE JUNY, DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL 
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Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el 
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització 
municipal, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en compliment de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i altra legislació complementària.  
 
ATÈS que, de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada 
Llei estatal, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i altra legislació complementària, en aquest municipi és obligatòria la 
constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret superior a 
5.000 habitants. 
 
VIST el que disposa l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
PER AIXÒ, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,   
 
RESOLC:  
 
Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori i d’assistència a l’Alcalde, la qual quedarà integrada pels membres 
següents: 
 
President:  l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas. 

 
Sr. Ferran Jiménez Muñoz  
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve  
Sr. Jordi Ganduxé Pascual 
Sra. Marina Ginestí Crusells 
Sr. Moisés Torres Enrique. 

    
Segon.- ESTABLIR que cada grup municipal que no formi part del govern podrà 
designar un titular i suplent perquè assisteixi, amb veu però sense vot, a les sessions de 
la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dilluns no festius, a les 11 
hores, en les dependències d'aquest ajuntament, amb la periodicitat que a l’empara del 
que disposa l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
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Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats, a les àrees 
municipals i als portaveus dels grups municipals.  
 
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 619/2015,  DE 
16 DE JUNY, DE NOMENAMENT DE TINENTS/ES D'ALCALDE 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el 
nou ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització 
municipal i, en particular, donar compliment a allò que disposa l’article 20.1. a) de la  
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i a 48.1. a) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, respecte dels Tinents/Tinentes d’Alcalde. 
 
ATÈS que, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 55 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, la designació dels Tinents d'Alcalde és 
competència de l’Alcalde, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant decret, 
d'entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest ajuntament, amb efectes del dia d'avui, 
als regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, 
el primer dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o 
malaltia: 
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Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz  
Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve  
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Ganduxé Pascual 
Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Marina Ginestí Crusells 
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Moisés Torres Enrique. 

 
Segon.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia de l’Alcalde, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades 
pels Tinents/Tinentes d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre següent: 

 
Primer: El primer Tinent d’Alcalde, el Sr. Ferran Jiménez Muñoz. 
Segon: indistintament, els/les Tinents/es d'Alcalde, senyors/es: Rosa Maria Pruna 
Esteve, Jordi Ganduxé Pascual, Marina Ginestí Crusells i Moisés Torres 
Enrique. 

 
Tercer.- A aquests efectes, quan l’alcalde hagi d’absentar-se del terme municipal, 
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el Tinent o la 
Tinenta d'Alcalde que hagi d'assumir les seves funcions. 
 
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, l’Alcalde serà substituït pel 
Primer Tinent d'Alcalde i, si no n’hi ha, per qualsevol dels altres Tinents/es d'Alcalde 
establerts en següent lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte 
d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com 
Alcalde accidental més d'un d'ells. 
 
Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb el que disposa l’article 46 del Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província.   
 
Cinquè.- COMUNICAR aquest Decret als Tinents/es d'Alcalde afectats, fent-los constar 
que hauran de mantenir informat l’Alcalde de l'exercici de les seves atribucions com a 
Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les 
delegacions ja efectuades per l’Alcalde amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 617/2015,  DE 

16 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS A LA JUNTA D E 
GOVERN LOCAL 

 
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 13 de juny de 2015, de conformitat 
amb el que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
va elegir el regidor senyor Francesc Colomé Tenas com a Alcalde-President d’aquest 
Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del mateix i de les competències, honors i prerrogatives 
que, com a tal, li pertoquen.  
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de  bases de règim local; l’apartat 2 de l’article  43 del Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals;  l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l’article 40 del Reglament orgànic municipal;     
 
ATÈS que l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i pel procediment administratiu comú, expressament autoritza 
la possibilitat que l’òrgan o autoritat que tingui atribuïda la competència com a pròpia, 
pugui delegar les mateixes, a excepció que una llei, en sentit formal i material, 
prohibeixi expressament la delegació; 
 
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides,   
 
RESOLC:  
 
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, constituïda per Decret de l’Alcalde 
de data 16 de juny de 2015, les següents atribucions: 
 
A) En matèria d’urbanisme i activitats 

 
1. L’aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del Pla General 

d’Ordenació Urbana, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, l’acord del qual 
no posi fi a la tramitació municipal; en especial es delega a favor de la Junta de 
Govern les següents aprovacions: 
 

a. L’aprovació inicial dels plans parcials 
b. L’aprovació inicial dels plans parcials de delimitació de sòl urbanitzable no 

delimitat 
c. L’aprovació inicial dels plans especials de qualsevol naturalesa 
d. L’aprovació  inicial de catàlegs  
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e. L’aprovació inicial de plans de millora urbana 
f. L’aprovació inicial dels estudis de detall que en el seu cas es tramitin 

d’acord amb el PGOU 
 

2. L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística 
 

3. L’aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sector d’urbanització 
prioritària 
 

4. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització 
 

5. L’aprovació dels sistemes d’actuació urbanística, i en especial els projectes de 
reparcel·lació, l’aprovació de projectes de compensació bàsics, la constitució de la 
junta de compensació, l’aprovació dels estatuts i les bases d’actuació 
 

6. L’aprovació dels sistemes d’actuació per concertació, l’aprovació dels projectes de 
les bases del concurs, com els acords de convocatòria, licitació i adjudicació de la 
concessió, el projecte de reparcel·lació a presentar pel concessionari i l’aprovació 
del conveni urbanístic , així com tots el demés actes definitius als quals fa 
referència el Decret Legislatiu 1/2010. 
 

7. L’aprovació del sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de 
cooperació, l’aprovació del projecte de reparcel·lació a presentar pels promotors o 
propietaris, la possibilitat d’adoptar els acords necessaris per al desenvolupament 
mitjançant concessió urbanística integrada, tals com plecs, licitació i adjudicació i 
similars, així com l’aprovació de l’associació administrativa, en aquest sistema 
d’actuació urbanística 
 

8. L’aprovació dels projectes pel canvi de sistema d’actuació urbanística d’acord amb 
el procediment regulat en el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 

9. L’aprovació dels projectes de delimitació de polígons i d’unitats d’actuació. 
 

10. Qualsevol altre instrument de gestió urbanística i/o de planejament diferents als 
assenyalats anteriorment, regulats en la legislació urbanística aplicable i la 
competència de la qual correspongui a l’Alcalde. 

 
11. L’aprovació de llicències d’inspecció d’edificacions i altres utilitzacions tals com: 

parcel·lacions, moviment de terres, obres i construcció de nova planta, modificació 
d’estructura o aspecte exterior de les edificacions; primera utilització d’aquestes i 
modificacions d’ús, demolició de construccions i altres actes compresos en la 
legislació urbanística. 

 
12. Les autoritzacions previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental d’activitats de Catalunya, a l’ordenança reguladora de la 
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intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions 
i, en general, a la legislació d’intervenció de l’administració en el medi ambient; 
autoritzacions a favor d’entitats col·laboradores per a exercir actes de control 
ambiental altres actes compresos en la legislació ambiental. 

 
13. Tots els acords o actes municipals que siguin necessaris, tant de tràmit com 

definitius, per poder executar els acords delegats en els apartats anteriors. 
 
14. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu que sigui necessari per 

l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcalde  i pugi ser delegat en la Junta de Govern Local. 
 

B) En matèria de personal 
 

1. L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada 
pel Ple Municipal. 
 

2. L’aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o 
laboral, així com l’aprovació de les bases per a la selecció de personal interí o 
personal laboral temporal. 
 

3. L’aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels 
llocs de treball, a excepció de les bases per a la provisió de llocs de treball 
mitjançant lliure designació , la competència de la qual està atribuïda legalment al 
Ple Municipal, en especial l’aprovació de llocs de treball mitjançant lliure 
designació, dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 

4. La modificació de les condicions de treball del personal i en especial l’increment o 
reducció de la jornada laboral, acompanyada de l’increment o reducció de les 
retribucions corresponents. 
 

5. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix i 
periòdic i en especial, el complement de productivitat. 
 

6. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest 
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la 
falta sigui molt greu, així com l’acord de la imposició de les sancions disciplinàries 
corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda exclosa 
d’aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació del servei del 
personal funcionari, o acomiadament del personal laboral, la imposició de la qual 
correspon a aquesta Alcaldia per ésser competència no delegable de conformitat 
amb la lletra h de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei reguladora de bases de règim 
local. 
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7. I qualsevol acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per a l’execució 
de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o 
futura  a l’Alcaldia i pugi ser delegat a favor de la Junta de Govern Local. 
 

C) En matèria de contractació. 
 

1. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 
per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 
sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats 
no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

 
2. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis dels contractes als quals fa referència 

l’apartat anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost municipal 
corresponent, així com l’aprovació dels plecs de condicions, expedient de 
contractació, autorització i aprovació de la despesa, determinació del sistema de 
selecció del contractista, acord d’adjudicació, determinació de les fiances i la resta 
de garanties exigides legalment, interpretació dels contractes, la seva resolució, 
modificació i novació i, si escau, l’aprovació dels projectes complementaris o 
reformats, l’aprovació dels preus contradictoris, l’adjudicació de les obres 
complementàries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes als que es 
fa referència en l’apartat anterior i s’han delegat a favor de la Junta de Govern.  

 
3. La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual, per 

incompliment del contractista, en qualsevol dels contractes o concessions als quals 
s’ha fet referència en l’apartat primer d’aquesta delegació. 
 

4.  L’aprovació de les actes de seguiment de les concessions de serveis.  
 

5. L’aprovació única dels projectes de conservació, manteniment i reparació o 
instal·lacions dels edificis municipals, als que fa referència l’apartat 6 de l’article 
37 del ROAS, en aquells supòsits en els que la seva contractació, s’hagi delegat en 
favor de la Junta de Govern el paràgraf primer d’aquest apartat. 
 

6. La conversió i convalidació dels actes, contractes i concessions administratives, en 
els supòsits assenyalats en els apartats anteriors i la contractació de la qual ha 
estat delegada a la Junta de Govern. 
 

7. De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional novena del Reial 
decret 1098/2001, per la qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, també es delega a favor de la Junta de 
Govern, en allò que no resulti contradictori amb la Llei de Contractes del Sector 
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Públic, les competències atribuïdes a l’òrgan de contractació en aquells contractes, 
tant públics com privats, i concessions, la competència original dels quals està 
atribuïda a l’Alcalde, d’acord amb allò que disposen les lletres ñ i o de l’apartat 1 
l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local, i en especial les 
següents: 
 

a. La facultat per acordar que es publiquin el Diari Oficial de les 
Comunitat Europea, d’aquells contractes, el pressupost base de licitació 
dels quals, sigui inferior al límit assenyalat a la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (avui, Llei de Contractes del sector públic) 
per a la publicació obligatòria al referit Diari Oficial de la Comunitat 
Europea. 

b. La facultat obligatòria per atorgar, en els procediments oberts, quan el 
licitador hagi sol·licitat, amb la deguda antelació, els plecs de clàusules 
administratives particulars i els documents complementaris, en el 
termini dels sis dies següents a la recepció de la petició. Així mateix, el 
compliment de les obligacions que s’assenyalen als apartats segon i 
tercer de l’article 78 del referit Reial Decret 1098/2001. 

c. La facultat per donar compliment a allò que disposa l’apartat 4 de 
l’article 80 del Reial decret 1098/2001, en referència a la documentació 
enviada per correu. 

d. La facultat senyalada a l’apartat 1 de l’article 27 de l’esmentat Reial 
decret, per a resoldre les al·legacions formulades pels licitadors davant 
la Mesa de contractació, referent a la proposta d’adjudicació, als casos 
de proposta de la mateixa a la proposició econòmica de preu més baix o 
econòmicament més avantatjosa per la corporació. 

e. La facultat de direcció, inspecció i controlen l’execució i modificació de 
qualsevol tipus de contracte. 

f. La facultat per exigir l’adopció de les mesures concretes per a 
aconseguir o restablir el bon ordre a l’execució de qualsevol tipus de 
contracte en la forma pactada. 

g. La facultat per procedir, en els contractes que tinguin programa de 
treball, els acords necessaris per a reajustar les anualitats; així com 
reajustar els nous imports anuals i l’aprovació del nou programa de 
treball resultant. 

h. La facultat per acordar la redacció d’un estudi informatiu o 
avantprojecte, als casos del contractes d’obres, quan a la mateixa 
concorrin especials circumstàncies determinades per la seva magnitud, 
complexitat o llarg termini d’execució, així com determinar el contingut 
i extensió del mateix. 

i. La facultat per a l’aprovació dels estudis informatius i avantprojectes, 
d’acord amb l’article 123 del Reglament que desenvolupa la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 

j. La facultat per suspendre l’inici dels contractes d’obres als supòsits 
previstos a l’apartat 4 de l’article 139 del Reial decret 1098/2001. 
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k. La facultat per atorgar les llicències i autoritzacions de la competència 
plenària que sigui necessària per a l’execució dels contractes. 

l. Les facultats senyalades a l’apartat 2 de l’article 144 en referència als 
programes de treball a presentar pel contractista d’obres. 

m. La facultat per acordar la devolució anticipada dels abonaments a 
compte per material acopiats en els contractes d’obra i a proposta de la 
direcció de l’obra. 

n. La facultat per aprovar les propostes del director de les obres, quan 
durant l’execució de la mateixa, fos necessària l’execució d’unitats 
d’obres noves no previstes al projecte i l’acord referent a la repercussió 
de l’execució d’aquestes unitats al termini final de l’obra. 

 
8. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 

l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern. 
 

D) En matèria patrimonial 
 

1. L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions 
d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el 
percentatge ni la quantia indicats. 

 
2. La concessió, constitució, modificació o extinció dels drets d’ús i habitació sobre 

habitatges de propietat municipal, en la forma estipulada en els articles 523 i 
següents del Codi Civil. 
 

3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que sigui necessari per 
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern. 
 

E) En matèria de seguretat ciutadana i circulació 
 
1. L’autorització d’actes a la via pública. 
 
2. La concessió d’autoritzacions d’instal·lacions i utilitzacions de la via pública. 
 
3. L’aprovació d’expedients de subhasta de vehicles abandonats a la via pública i 

cedits; així com l’aprovació dels plecs de condicions que han de regir la 
corresponent concessió; l’expedient de contractació; l’acord d’adjudicació; i 
fixació de les fiances i els acords sobre interpretació, resolució, caducitat, 
modificació, novació i qualsevol altre acord  
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F) En matèria de subvencions 

 
1. La petició i acceptació de tot tipus de subvencions, atorgades a favor d’aquest 

Ajuntament, llevat d’aquells supòsits en els que la seva normativa específica 
expressament exigeix l’acceptació per part del Ple Municipal. 
 

2. L’aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui en favor 
d’entitats públiques o privades o si s’escau, persona jurídica, llevat d’aquells 
supòsits en els que la seva competència correspongui al Ple municipal. 
 

3. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades o 
empreses, en virtut dels quals, s’atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol 
naturalesa, en favor d’aquest Ajuntament, pel patrocini de determinats serveis o 
activitats municipals, donant compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 

4. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions 
públiques, en virtut del quals s’atorguin determinades subvencions o ajudes, a favor 
d’aquest Ajuntament, a excepció dels convenis de col·laboració interadministratius, 
regulats en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la 
competència de la qual està atribuïda al Ple Municipal. 

 
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 

l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern. 
 

G) En matèria de convenis de col·laboració o cooperació administratius 
 

1. L’aprovació de tots els convenis de col·laboració i/o cooperació, tant públics com 
privats i de qualsevol naturalesa, la competència de la qual correspongui a aquesta 
Alcaldia; i la quantia que anyalment es fixin en les Bases d’execució del 
Pressupost, i sempre que la durada dels mateix o sigui inferior a un any; sens 
perjudici que aquesta quantia pugui ser incrementada en les bases d’execució del 
Pressupost.  
 

2. L’aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministratius, la 
competència de la qual correspongui a aquesta Alcaldia, excepte els convenis 
marcs interadministratius, o aquells altres en els quals la seva normativa 
reguladora expressament senya-li que la competència per la seva aprovació és 
l’Alcaldia i la mateixa no pugui ser delegada en favor de cap òrgan unipersonal o 
col·legiat d’aquest Ajuntament. 
 

3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern. 
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H) En matèria de promoció econòmica i ocupació 

 
1. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per a l’autorització de sol·licitud de 

programes, cursos, accions o estudis la competència dels quals sigui d’aquesta 
Alcaldia i sempre que la seva durada sigui inferior a un any. 
 

2. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per a l’acceptació de subvencions 
de plans d’ocupació i diversos programes, la competència de la qual sigui de 
l’Alcaldia, segons la seva normativa específica i sempre que la durada del mateix 
sigui inferior a un any. 
 

3. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l’acceptació del canvi 
d’especialitats de cursos aprovats, sempre que la competència sigui de l’Alcaldia, 
segons la seva normativa específica. 
 

4. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l’actuació de subvencions per a 
despeses de contractació d’alumnes d’escola taller, quan l’acord d’acceptació de la 
subvenció per a tal matèria, sigui de l’Alcaldia segons la seva normativa específica. 

 
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 

l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern. 
 

I) En matèria de sentencies judicials 
 

El donar-se per assabentat, i si s’escau, l’adopció dels acords necessaris per a 
l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències, i autos i la resta de 
actes judicials que hagin seguts dictats pels Òrgans judicials, de qualsevol naturalesa, 
principalment els òrgans i jutjats de lo contenciós - administratiu, en recursos dictats 
contra actes o disposicions de competència de l’Alcalde. 

 
J) Delegació de la clàusula residual 

 
Es delega a favor de la Junta de Govern la clàusula residual que la lletra s de l’apartat 
1 de l’article l’art. 21, de la Llei reguladora de les bases de règim local, atribueix a 
l’Alcalde, en el benentès, que es deleguen residualment a la Junta de Govern tots els 
actes o acords que, essent competència d’aquesta Alcaldia i siguin legalment 
delegables, corresponguin a l’Alcaldia-Presidència per no estar atribuïda per la 
legislació estatal o autonòmica, tant general com especifica, a favor d’altre òrgan 
municipal. 

 
k) Delegacions genèriques 
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Sens perjudici de les delegacions específiques establertes anteriorment, aquesta 
Alcaldia-Presidència, també delega en favor de la Junta de Govern les facultats 
genèriques següents: 

 
1. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 

obligatoris, que s’interposin sobre actes o acords definitius adoptats per la Junta de 
Govern per delegació de l’Alcalde. 
 

2. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions 
judicials de qualsevol naturalesa prevista en la legislació vigent, que s’interposin 
contra actes o acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia. 
 

3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei 
30/1992, parcialment modificada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats 
per la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia. 
 

4. Els acords de revocació d’actes, en els supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 
30/1992, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats 
per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, així com la rectificació 
d’errades de fet, aritmètics o mecanogràfics, previst en l’apartat 1 l’article 105 del 
mateix text legal. 
 

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per 
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació 
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern. 

 
Segon.- Els actes dictats en exercici de les atribucions, anteriorment assenyalades, 
s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 l’article 13 de la 
Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els mateixos posen fi a la 
via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b de l’apartat 2 de 
l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172 del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local a Catalunya. 
 
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de 
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada 
per la Llei 4/1999. 
 
Quart.- Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a 
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’Òrgan delegat; tot això 
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució de l’Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades, així mateix, l’Alcalde podrà en 
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qualsevol moment procedir a la revocació o qualsevol altre figura afí de les 
competències delegades. 
 
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província.   
 
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia 
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde 
no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.    
 
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 616/2015,  DE 
16 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE  LES 
ÀREES 

 
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec 
en la sessió plenària de constitució del nou Consistori celebrada el dia  13 de juny de 
2015, en la que es va produir la proclamació de l’Alcalde. 
 
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i en l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es 
determinen les atribucions d’aquesta Alcaldia així com quines d’aquestes tenen caràcter 
delegable.  
 
VISTOS els articles 21 i 23 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; l’apartat 3 de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; els articles 43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
i l’article 40 del Reglament orgànic municipal;  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
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RESOLC:  
 
Primer.-  DELEGAR la direcció política de les següents Àrees als regidors/es que 
s’indiquen: 
 

• CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:  MARINA GINESTÍ 
CRUSELLS   

• AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT: ROSA MARIA PRUNA 
ESTEVE 

• ESPORTS: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
• SANITAT, SALUT PÚBLICA  I GENT GRAN: ROSA MARIA PRUNA 

ESTEVE 
• URBANISME: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
• ACTIVITATS I HABITATGE: JORDI GANDUXÉ PASCUAL 
• SEGURETAT CIUTADANA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
• POLÍTIQUES SOCIALS: MARINA GINESTÍ CRUSELLS 
• DINAMITZACIÓ ECONÒMICA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 
• SERVEIS CENTRALS I HISENDA: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ  
• OBRES I SERVEIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
• PLA DE BARRIS: MOISÉS TORRES ENRIQUE 
• RELACIONS INSTITUCIONALS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ 

 
Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
Tercer.- NOTIFIQUI’S aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees 
municipals. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula la senyora Pericas i diu: des del grup municipal Imaginem no sabem 
ben bé com diguéssim l’alcalde està a jornada completa però delega totes les 
atribucions, major part a la Junta de Govern Local i també als regidors i regidores. 
Llavors no entenem com un alcalde que delega quasi totes les seves funcions ha 
d’estar a jornada completa en un municipi com el nostre del nostre volum.  
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Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: l’emplaço a que m’acompanyi una setmana i ho 
comprovi. A partir d’aquí té les portes per anar junts. Miri també la meva agenda i, a 
part d’això, hi ha moltes delegacions que estan delegades evidentment, però que jo 
també hi assisteixo. Però l’emplaço a això, a que em segueixi una setmana i així ho 
podrà comprovar. Però de dilluns a diumenge, eh?  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 633/2015,  DE 
17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS AL REGIDOR 
D'URBANISME 

 
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es 
tipifiquen al títol setè del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
ATÈS que l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, atribueix la potestat de 
sancionar les dites infraccions a l’Alcalde o Alcaldessa del municipi respectiu  
 
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les 
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, 
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
 
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n 
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors  les atribucions que té atribuïdes en 
aquesta matèria. 
 
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 16 de juny de 2015, ha assignat la 
direcció política de l’àrea d’Urbanisme al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual.         
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- DELEGAR en el senyor JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor responsable 
de la direcció política de l’àrea d’Urbanisme, les atribucions següents:  
 
1. Les  competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions 

de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.  
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2. La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística 
regulats en els articles 199 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu.  

3. La instrucció i resolució dels expedients d’ordres d’execució i supòsits de ruïna 
previstos en els articles 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

4. Les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions 
de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, en els supòsits 
tipificats en els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 55, 64; del 112 al 125 i del 126 al 
128. 

  
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i els 
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients 
sancionadors a l'àrea d’Urbanisme.  
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor d’Urbanisme, es podrà 
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i les 
formes previstes reglamentàriament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 634/2015,  DE 
17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS AL REGIDOR 
D'OBRES I SERVEIS 

 
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les 
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, 
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
 
ATÈS que, pel que fa als serveis municipals que presten, els ajuntaments tenen potestats 
sancionadores sobre les infraccions que es preveuen, entre d’altres disposicions, al 
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Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya i a les ordenances municipals reguladores d’aquells.  
  
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n dedueix que l’Alcalde pot 
delegar en els regidors  les competències que té atribuïdes en aquesta matèria. 
  
ATÈS que l’Alcalde, mitjançant Decret de data 16 de juny de 2015, ha assignat la 
direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis al regidor senyor Moisés Torres Muñoz.       
  
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides,  
  
RESOLC:  
  
Primer.- DELEGAR en el senyor MOISÉS TORRES MUÑOZ, regidor responsable de 
l’àrea d’Obres i Serveis, en l’àmbit de les seves atribucions en matèria de serveis 
municipals, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es regulen, entre 
d’altres disposicions, al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a les ordenances i els 
reglaments municipals corresponents.    
  
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els 
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la 
regidoria.  
  
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor en aquestes matèries, es 
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos 
i formes previstes reglamentàriament.  
  
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret  2568/1986  de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
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El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

8. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 635/2015,  DE 
17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS AL REGIDOR 
D'ACTIVITATS I HABITATGE 

 
ATÈS que els ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es 
tipifiquen, entre d’altres, a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental d’activitats de Catalunya (completada, en allò que resulti d’aplicació i, pel 
que fa a aquest ajuntament en concret), per l’ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions de les 
Franqueses del Vallès) i al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
  
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les 
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, 
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
  
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n 
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors  les competències que té atribuïdes en 
aquestes matèries. 
  
ATÈS que l’Alcalde, mitjançant Decret de data 16 de juny, ha assignat la direcció 
política d’Activitats i Habitatge al  regidor  senyor Jordi Ganduxé Pascual.         
  
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,    
  
RESOLC:  
  
Primer.- DELEGAR en el senyor JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor responsable 
d’Activitats i Habitatge, en l’àmbit de les seves atribucions, les competències 
sancionadores en matèria d’activitats, habitatge, sorolls i anàlogues, atribuïdes a 
l’Alcalde, que es regulen en la normativa que es dirà amb caràcter enunciatiu i no 
limitatiu, així com la normativa que la desplegui o substitueixi: 
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de 

Catalunya.  
- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en 

les activitats i les instal·lacions.  
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya.  
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- Legislació d’habitatge protegit.  
- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els 
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la 
regidoria. 
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor en aquestes matèries, es 
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos 
i formes previstes reglamentàriament. 
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 636/2015,  DE 
17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS AL REGIDOR D E 
SEGURETAT CIUTADANA EN MATÈRIA D'INFRACCIONS DE LES  
NORMES SOBRE ORDRE I CONTROL DE TRÀNSIT 

 
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 
atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les faltes de desobediència a la seva 
autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret del cas en que aquesta 
facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
 
ATÈS que l’article 7 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, de reforma del text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, atribueix competències als municipis en 
aquesta matèria i que l’article 71.4 d’aquesta darrera disposició (segon redacció 
aprovada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre), estableix que la sanció per 
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infraccions a normes de circulació comeses en les vies urbanes correspon als respectius 
alcaldes. 
 
ATÈS que el darrer incís de l’apartat 4 de l’article 71 del Reial Decret Legislatiu 
339/1990 de 2 de març esmentat estableix que els Alcaldes podran delegar aquesta 
facultat d’acord amb la legislació aplicable.  
 
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es dedueix 
que l’Alcalde pot delegar en els regidors  les atribucions que té atribuïdes en aquesta 
matèria. 
  
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 16 de juny de 2015, ha acordat 
delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al  regidor senyor Ferran 
Jiménez Muñoz.          
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- DELEGAR en el senyor FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde pel que fa 
a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit en les vies urbanes de 
titularitat municipal.  
 
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i 
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients 
sancionadors a la policia local.  
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l’àrea de Seguretat 
Ciutadana, es pot interposar recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i 
formes previstes reglamentàriament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret  2568/1986  de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
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El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 
 

10. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 637/2015,  DE 
17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS AL REGIDOR D E 
SEGURETAT CIUTADANA EN MATÈRIA D'INFRACCIONS A 
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I 
RURAL 

 
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, 
atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les faltes de desobediència a la seva 
autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret del cas en que aquesta 
facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
 
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es dedueix 
que l’Alcalde pot delegar en els regidors  les atribucions que té atribuïdes en aquesta 
matèria. 
  
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 16 de juny de 2015, ha acordat 
delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor senyor Ferran 
Jiménez Muñoz.          
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,   
 
RESOL:  
 
Primer.- DELEGAR en el senyor FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, regidor de l’àrea de 
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa 
a la sanció de les infraccions a l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, 
excepte en el àmbits que afecten els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 64, del 112 al 125 i 
del 126 al 128.   
 
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els 
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients 
sancionadors a la policia local.  
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Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Seguretat Ciutadana, es 
pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i 
formes previstes reglamentàriament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret  2568/1986  de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

11. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 638/2015,  DE 
17 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS AL REGIDOR D E 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA EN MATÈRIA D'HISENDA 

 
ATÈS que per Decret de l’Alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, es va acordar, 
entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea de Serveis Centrals i Hisenda al 
regidor senyor Sr. Ferran Jiménez Muñoz.  
 
ATÈS que, per un més àgil funcionament de l’àrea, interessa delegar al regidor Sr. 
Ferran Jiménez Muñoz la facultat de dictar, en matèria d’Hisenda, els esmentats actes 
administratius, amb excepció, és clar, de les funcions de l’Alcalde que no són 
delegables a cap altre òrgan de govern i de les que, en matèria de gestió i de recaptació 
de determinats ingressos de dret públic, van ser delegades en el seu dia a la Diputació de 
Barcelona, a l’empara d’allò que disposava l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals (avui Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març).  
 
VIST allò que disposen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; els articles 53 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 
23 i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de les Disposicions Legals vigentes en matèria de Règimen Local; els articles 41 i 
ss. o concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; els 
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articles 39 i ss. del Reglament Orgànic municipal; l’article 54 del Decret 214/1990, de 
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals, modificat, 
encara que no expressament, per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 57/2003, de 16 de 
desembre; i, en general, la legislació reguladora de les Hisendes Locals així com les 
bases d’execució del pressupost aprovades per aquest Ajuntament.   
 
En virtut de les atribucions que l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local i la 
legislació abans esmentada atorguen a l’Alcalde, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- DELEGAR al Sr. Ferran Jiménez Muñoz, regidor de Serveis Centrals i 
Hisenda, les funcions en matèria d’Hisenda que s’indiquen a continuació i que formen 
part de les que la legislació local atribueix en aquesta matèria i amb el caràcter de 
delegables a l’Alcalde:  
 

o Signatura com a ordenador general de pagaments. 
 

o Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, de conformitat a les 
Bases d'Execució del Pressupost. 
 

o Desenvolupar la gestió econòmica de l’ajuntament d’acord amb el pressupost 
aprovat. 

 
o Aprovar padrons fiscals i liquidar els ingressos públics de la corporació. 

 
o Organitzar els serveis de recaptació i tresoreria, sens perjudici de la facultat del 

ple per aprovar les formes de gestió d’aquests. 
 

o Aprovar les factures, certificats d’obra i documents equivalents, que 
corresponguin al desenvolupament normal de les previsions pressupostàries. 

 
o La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions 

municipals, dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de 
factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de 
despesa legalment adquirits.  

 
o Totes aquelles funcions de l’Alcalde previstes a les bases d’execució del 

pressupost que tenen expressament el caràcter de delegables o que, en el futur, 
es puguin establir amb aquest caràcter a les mateixes bases  

  
Correspondrà a l’Alcalde, entre d’altres i com a competència no delegable, la 
concertació de les operacions de crèdit a que fa referència, entre d’altres diposicions, 
l’article  39.17 del ROM 
 
Segon.- Els actes dictats pel regidor en exercici de les atribucions anteriorment 
assenyalades, s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 
l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els 
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mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b 
de l’apartat 2 de l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172 
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de 
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada 
per la Llei 4/1999. 
 
Quart.- Les funcions anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a 
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això 
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució de l’Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant proposta raonada, 
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades; així mateix, l’Alcalde podrà 
en qualsevol moment procedir a la revocació de les competències delegades. Les 
competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de 
l'òrgan delegant. 
 
Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el 
mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcalde com a titular de la competència 
originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En 
conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per 
delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, un extracte la present resolució al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona i en el butlletí informatiu municipal. 
 
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia 
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde 
no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.    
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
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12. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 657/2015,  DE 

19 DE JUNY, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS A LA REGIDOR A 
DE POLÍTIQUES SOCIALS 

 
ATÈS que l’article 9 del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès estableix que l’òrgan competent per resoldre 
sobre la concessió o denegació de les ajudes sol· licitades és l’Alcaldia – Presidència, 
que podrà delegar aquesta facultat en la Junta de Govern Local o en el/la regidor/a de 
Polítiques Socials de l’ajuntament. 
 
VIST el què disposa l’article 17 el Reglament  per regular la prestació del servei 
d’atenció domiciliària de les Franqueses del Vallès. 
 
VIST el què disposa l’article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el 
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n 
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors  les atribucions que té atribuïdes en 
aquesta matèria. 
 
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret 616/2015 de data 16 de juny de 2015, ha 
assignat la direcció política de l’àrea de Polítiques Socials a la regidora senyora Marina 
Ginestí Crusells.         
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- DELEGAR en la senyora MARINA GINESTÍ CRUSELLS, regidora 
responsable de la direcció política de l’àrea de Polítiques Socials, les atribucions 
següents:  
 
1. Concessió i denegació dels ajuts sol·licitats a l’emparament del Reglament de 

prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de les Franqueses 
2. Concessió, denegació i rescissió de qualsevol dels serveis previstos en el 

Reglament  per regular la prestació del servei d’atenció domiciliària de les 
Franqueses del Vallès, que inclouen el servei d’atenció personal, servei d’àpats a 
domicili, servei de neteja, servei de telealarma i teleassistència. 
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3. Concessió, denegació i rescissió de targetes d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones 
amb mobilitat reduïda. 

  
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les bases i els 
procediments d’iniciació, instrucció i resolució dels expedients incoats a l’efecte.  
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora de Polítiques Socials, es 
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos 
i les formes previstes reglamentàriament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 695/2015,  DE 
2 DE JULIOL, DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS A LA REGIDO RA 
DE SANITAT, SALUT PÚBLICA I GENT GRAN EN MATÈRIA DE  
COMPETÈNCIES SANCIONADORES DE LA LLEI 18/2009 DE SALUT 
PÚBLICA 

 
ATÈS que la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública, aprovada pel Parlament 
de Catalunya el dia 14 d’octubre, estableix en l’apartat 1.a) de l’article 78 que les 
competències sancionadores dels ens locals, en l’`mabit municipal, correspon a l’alcalde 
o alcaldessa per a imposar sancions de fins a 100.000 euros.  
 
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es dedueix 
que l’Alcalde pot delegar en els regidors  les atribucions que té atribuïdes en aquesta 
matèria. 
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ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 16 de juny de 2015, ha acordat 
delegar la direcció política de l’àrea de Sanitat, Salut Pública i Gent Grana a la regidora 
senyora Rosa Maria Pruna Esteve.          
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,   
 
RESOL:  
 
Primer.- DELEGAR en la senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, regidora de l’àrea 
de Sanitat, Salut Pública i Gent Gran, les competències sancionadores atribuïdes a 
l’Alcalde en la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.   
 
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els 
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients 
sancionadors.  
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora de Sanitat, Salut 
Pública i Gent Gran, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant de 
l’Alcalde, en els casos i formes previstes reglamentàriament.  
 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 44 del Reial decret  2568/1986  de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

14. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 620/2015,  DE 
16 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DE PRESIDENT I VICE-
PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

 
ATÈS que l’article 10 dels estatuts del Patronat municipal d’Esports d’aquest 
ajuntament estableix que són òrgans de govern del Patronat el Consell d’Administració; 
el President; el Director Gerent i el Consell General. 
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ATÈS que els articles 7.2, 12, 14 i 22 dels mateixos estatuts preveuen també l’existència 
de la figura del Vice-President del Patronat.  
 
ATÈS que els articles 7 i 10 dels mateixos estatuts estableixen que correspon a 
l’Alcalde nomenar el President i el Vice-President.  
 
D’ACORD amb el Decret de l’Alcalde, de data 16 de juny de 2015, pel qual es 
configura el cartipàs municipal -després de l’elecció de l’Alcalde realitzada en sessió de 
constitució de l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015- i s’assigna la 
regidoria d’Esports al regidor Sr. Jordi Ganduxé Pascual.   
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- DESIGNAR el regidor d’Esports Sr. Jordi Ganduxé Pascual com a President 
del Patronat municipal d’Esports d’aquest ajuntament.  
 
Segon.- DESIGNAR la Sra. Marina Ginestí Crusells com a Vice-Presidenta del 
Patronat municipal d’Esports d’aquest ajuntament.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

15. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 621/2015,  DE 
16 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DE PRESIDENTA I VICE-
PRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, 
EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 

 
ATÈS que l’article 8è dels estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut d’aquest ajuntament estableix que són òrgans de govern del Patronat 
la Junta de Govern; el President; el Director Gerent i el Consell General. 
 
ATÈS que els articles 7, 9 i 10 dels mateixos estatuts preveuen també l’existència de la 
figura del Vice-President del Patronat.  
 
ATÈS que els articles 7 i 10 dels mateixos estatuts estableixen que correspon a 
l’Alcalde nomenar el President i el Vice-President.  
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D’ACORD amb el Decret de l’Alcalde, de data 16 de juny de 2015, pel qual es 
configura el cartipàs municipal -després de l’elecció de l’Alcalde en sessió de 
constitució de l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015- i s’assigna la 
regidoria de Cultura, Educació, Infància i Joventut a la Sra. Marina Ginestí Crusells.  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- DESIGNAR la regidora de Cultura, Educació, Infància i Joventut, Sra. 
Marina Ginestí Crusells, com a Presidenta del Patronat de Cultura, Educació, Infància 
i Joventut d’aquest ajuntament.  
 
Segon.- DESIGNAR el Sr. Jordi Ganduxé Pascual com a Vice-President del Patronat 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut d’aquest ajuntament.  
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

16. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 676/2015,  DE 
25 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA PAGESIA 

 
ATÈS que l’article 6 del reglament intern del Consell de la Pagesia, òrgan de 
participació sectorial d’aquest ajuntament, estableix que el Consell està integrat pel 
plenari i per les comissions de treball que el mateix cregui convenient crear per 
acomplir les funcions descrites a l’article 5 del reglament. 
 
ATÈS que l’article 7 del mateix reglament disposa que el Plenari del Consell està 
composat pel President/a i per determinats vocals, i que aquell o aquella serà 
l’Alcalde/essa del municipi o bé la persona en qui aquest/a delegui. 
 
ATÈS que per decret de l’Alcalde núm. 616/2015, de data 16 de juny, es va delegar la 
direcció política de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat a la regidora Sra. Rosa 
Maria Pruna Esteve.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde, en ús de les atribucions que li han estat legalment 
conferides,  
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RESOL:  
 
Primer.- DELEGAR les funcions de Presidència del Consell de la Pagesia a la senyora 
Rosa Maria Pruna Esteve, regidora d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat.  
 
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament i al Consell de 
la Pagesia, en la propera sessió que hagin de realitzar. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la senyora Rosa Pruna Esteve i a l’àrea 
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat d’aquest ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

17. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 674/2015,  DE 
25 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE POBLE DE LLERONA 

 
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’apartat d) de l’article 2 dels Estatuts  dels 
Consells del Poble, els apartats d) i f) de l’article 61 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal, correspon a l’Alcaldia 
delegar les funcions de Presidència a un membre de la llista més votada.  
 
ATÈS que a les darreres eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, la candidatura 
presentada per Convergència i Unió (CiU) va ser la que més vots va obtenir en el 
districte 2, secció 1, subsecció 1, Mesa A, i que la regidora Rosa Maria Pruna Esteve 
forma part d’aquesta candidatura.  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
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Primer.- DELEGAR les funcions de Presidència del Consell del Poble de Llerona, a la 
regidora del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), la senyora Rosa Maria 
Pruna Esteve.  
 
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple 
de l’Ajuntament i el Consell del Poble de Llerona. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la senyora Rosa Maria Pruna Esteve i al 
Consell del Poble de Llerona. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

18. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 675/2015,  DE 
25 DE JUNY, DE DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D'AMUNT 

 
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’apartat d) de l’article 2 dels Estatuts  dels 
Consells del Poble, els apartats d) i f) de l’article 61 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal, correspon a l’Alcaldia 
delegar les funcions de Presidència a un membre de la llista més votada.  
 
ATÈS que a les darreres eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, la candidatura 
presentada per Convergència i Unió (CiU) va ser la que més vots va obtenir en el 
districte 2, secció 1, subsecció 2, Mesa A, i que el  regidor Ferran Jiménez Muñoz 
forma part d’aquesta candidatura.  
 
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- DELEGAR les funcions de Presidència del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt al regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), el senyor Ferran 
Jiménez Muñoz.  



Ple 09/07/2015 – pàg. 33 

Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple 
de l’Ajuntament i el Consell del Poble de Corró d’Amunt. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al senyor Ferran Jiménez Muñoz i al Consell 
del Poble de Corró d’Amunt. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

19. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
MUNICIPALS 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, es dóna compte al Ple de la Constitució dels diferents grups municipals: 
 
1. GRUP MUNICIPAL “CONVERGÈNCIA I UNIÓ”, integrat pels regidors/es 

següents: 
 

Senyor Francesc Colomé Tenas, senyora Rosa Maria Pruna i Esteve, senyor Ferran 
Jiménez Muñoz, senyor Moisés Torres Enrique, senyora Marina Ginestí Crusells i 
senyor Jordi Ganduxé Pascual.  
 
El portaveu del grup serà el senyor Francesc Colomé Tenas i el suplent el senyor 
Ferran Jiménez Muñoz.  

 
2. GRUP MUNICIPAL “IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ”, integrat 

pels regidors/es següents: 
 

Senyor Rafael Bernabé Pérez, senyora Elisabet Pericas Taulats, senyor Germán 
López Sánchez i el senyor José Alexander Vega Sabugueiro.  

 
El portaveu del grup serà el senyor Rafael Bernabé Pérez i la suplent la senyora 
Elisabet Pericas Taulats.  
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3. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA integrat pels regidors/es següents: 
 

Senyor Juan Antonio Corchado Ponce, el senyor Juan Antonio Marín Martínez i la 
senyora Erica Reche Fernández.  
 
El portaveu del grup serà el senyor Juan Antonio Corchado Ponce i el suplent el 
senyor Juan Antonio Marín Martínez.  

 
4. GRUP MUNICIPAL “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 

ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM), integrat pels regidors/es següents: 
 

Senyor Àngel Profitós Martí i la senyora Francesca Masclans Badia.  
 

El portaveu del grup serà el senyor Àngel Profitós Martí i la suplent la senyora 
Francesca Masclans Badia.  

 
5. GRUP MUNICIPAL “CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES”, integrat pel 

regidor següent: 
 
Senyor Francesc Torné Ventura, que serà el portaveu del grup. 
 

6. GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, integrat pel regidor següent: 
 
       Senyor Javier Álvarez Álvarez, que serà el portaveu del grup. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

20. PROPOSTA DE FIXACIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
FUNCIONAMENT DELS GRUPS MUNICIPALS 

 
ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la nova 
corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 en el qual va 
resultar proclamat alcalde d’aquest ajuntament el senyor Francesc Colomé Tenas, qui va 
prendre possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió plenària, junt amb la resta de 
regidors i regidores que integren la corporació, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 
General.  
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ATÈS que s’han constituït sis grups polítics municipals i que tots ells ho han fet 
complint els requisits i seguint el procediment establert, entre d’altres disposicions, als 
articles 19 i següents del Reglament Orgànic municipal (ROM).   
 
ATESA la necessitat de procedir a la determinació de la dotació global dels grups 
polítics municipals a l’objecte de complir el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 i 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, relatiu a la dotació de mitjans suficients per dur 
a terme la seva tasca. 
 
ATÈS que hi ha consignació pressupostària suficient.   
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR una dotació global als Grups Polítics amb representació a la 
Corporació per a l’exercici de 2015 per import de 31.500 euros. 
 
Segon.- APROVAR la distribució de l’anterior dotació, segons els criteris següents: 
 

a) Quantitat fixa: 1.000 € anuals per a cadascun dels grups municipals. 
b) Quantitat variable: 1.500 € anuals per cada regidor obtingut en les darreres 

eleccions. 
 
Tercer.- APROVAR el repartiment concret de la dotació anual als diferents grups 
municipals en base als criteris assenyalats en el punt anterior, de conformitat amb el 
següent detall: 
 
 CiU ILFC-E PSC ERC, AM CPF PP 
Regidors 6 4 3 2 1 1 
Import fix anual 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Quantitat anual per 
núm. de regidors 

9.000 6.000 4.500 3.000 1.500 1.500 

Total anual 10.000 7.000 5.500 4.000 2.500 2.500 
 
Quart.- LES DOTACIONS a cada grup es faran efectives trimestralment o, en el seu 
cas, en la part proporcional pels dies que correspongui. 
 
Cinquè.- DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985 les 
quantitats assignades no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal 
de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin 
constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
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Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que posaran 
a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho demani. 
 
Sisè.- TRASLLADAR el present acord als diferents grups municipals i a l’àrea 
d’Hisenda. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. López i diu: en aquest punt, el grup municipal d’Imaginem les 
Franqueses en Comú s’abstindrà perquè entenem que la proposta s’adapta a la situació 
econòmica actual, però sí que ens agradaria cridar a la reflexió de tots els altres grups 
municipals en el sentit de que com és possible que sent el tercer municipi més dens de 
la comarca, les subvencions siguin de les més baixes de tota la comarca.  
 
Pren la paraula el sr. Marin i diu: sí, bé. Nosaltres des del PSC pensem que els grups 
municipals són una part molt important de l’engranatge democràtic dels ajuntaments. 
Pensem que la desconsideració i la manca d’afavorir el seu funcionament o intentar si 
més no ofegar-lo, pensem que pot ser un dèficit democràtic. També  hem de dir que 
després d’aquests anys de congelació, per raons òbvies i pera raons de crisi, calia 
potser fer si més no un esforç i posar el finançament a l’alçada de la responsabilitat 
que deuen exercir en un municipi els regidors, com és les Franqueses del Vallès. La 
veritat és que no ho entenem.  No entenem. I pensem que aquesta proposta no és el 
camí. I si volem fer comparatives amb la resta dels municipis que ens envolten, doncs 
també hauríem de mirar en tot cas Lliçà, que la veritat és que és un municipi que és 
molt més petit que el nostre en número d’habitants, i en canvi afavoreix i dóna un 
millor tracte, si més no, als seus grups municipals. Si més no, doncs per fer una mirada 
al nostre entorn. La veritat és que lamentem profundament aquesta manca de 
reconeixement al treball que deuen d’exercir per responsabilitat els grups municipals. 
Per tant, davant d’això, el posicionament del PSC serà d’abstenció.  
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona nit a tothom. El nostre vot serà favorable en 
aquest punt. Som conscients com s’ha expressat abans, que el nostre municipi és un 
dels que té unes aportacions més baixes als grups municipals. Històricament ha estat 
sempre així. Fa dues o tres legislatures, les quantitats eren encara més baixes, i les 
diferències entre els grups grans i els grups petits eren encara més escandaloses. Tot i 
això a nosaltres ens assembla que no és el moment ara mateix de demanar un 
increment en cap de les partides. Aquestes quantitats són exactament les mateixes 
quantitats que s’estaven donant a la legislatura anterior. Som conscients de que són 
quantitats baixes en relació en els municipis que ens envolten, però també ens 
assembla que no és encara moment de demanar increments absolutament en lloc. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el nostre grup s’abstindrà en aquest punt degut 
bàsicament en què els diferents grups de la Corporació no han pogut debatre quin és el 
contingut de repartiment. Partint no sé si es tenia de pujar o baixar, però el que sí és 
veritat és que és la proposta del govern a 6 membres i no per a tota la resta del 
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consistori. I per lo tant bàsicament per aquesta falta de cordialitat o manca democràtica 
o política no hi podem votar. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, la proposta del govern municipal en aquest punt 
és el manteniment de les quotes que s’estaven pagant als partits polítics ara fa 4 anys i 
que també es van aprovar. No hi ha més en aquest aspecte. Estem molt per sota 
d’altres ajuntaments, és veritat, i en alguns estem per sobre, ajuntaments més petits 
que nosaltres. Jo us emplaço a que funcionem amb aquests imports i que potser més 
endavant en Junta de Portaveus discutim si val la pena canviar-ho o no val la pena 
canviar-ho. Nosaltres en aquests moments la nostra proposta és de no tocar res. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, vuit abstencions dels regidors dels grups 
municipals ILFC, PSC I CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

21. PROPOSTA D'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE 
LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES I 
INDEMNITZACIONS 

 
Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades el 
proppassat 24 de maig de 2015, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta 
indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per 
l’alcalde.   
 
ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la nova 
corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 en el qual va 
resultar proclamat alcalde d’aquest ajuntament el senyor Francesc Colomé Tenas  qui va 
prendre possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió plenària, junt amb la resta de 
regidors i regidores que integren la corporació, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral 
General.  
 
VIST que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, regula el règim de retribucions dels membres electes de les corporacions locals, i 
estableix tres tipus de drets econòmics dels membres electes de les corporacions locals: 
a) els membres electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, en aquest 
cas tindran dret a percebre retribucions (sou), i a ésser donats d’alta al règim de la 
seguretat social per totes les contingències; les seves retribucions podran ser diferents en 
proporció al seu grau de responsabilitat i dedicació; b) els membres de les corporacions 
locals que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, en aquest cas tindran dret a 
percebre retribucions (sou) però en proporció al temps de dedicació a la corporació i 
sempre i quan realitzin determinades funcions- de presidència, vicepresidència d’òrgans 
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col·legiats o ostentin delegacions o desenvolupin responsabilitats que així ho 
requereixin, en aquest cas també tindran dret a ésser donats d’alta al règim de la 
seguretat social però en proporció directa al temps de la seva dedicació a la corporació i 
es requerirà prèvia o simultàniament la compatibilitat amb el seu treball normal i c) la 
resta dels membres electes que no exerceixin el seu càrrec ni amb dedicació exclusiva ni 
parcial, en aquest cas només tindran dret a percebre les quantitats que aprovi el Ple 
corporatiu en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació de que formin part.  
 
VIST que l’article 75 apartats 3 i 5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu President, 
determinarà les quanties per assistència i despeses ocasionals; i que solament els 
membres que no exerceixin el seu càrrec de regidor o regidora amb caràcter de 
dedicació exclusiva o parcial, podran percebre quanties econòmiques en concepte 
d’assistència als òrgans col·legiats de la corporació dels quals siguin membres de ple 
dret, dins de la quantia que fixi el Ple Municipal.  
 
VIST que l’article 75.4 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local reconeix a 
tots el membres de les corporacions locals, exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial, el dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec.  
 
VIST que l’article 75.5 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala 
que les corporacions locals consignaran als seus pressupostos les retribucions, 
indemnitzacions i assistències a sessions, dintre dels límits que amb caràcter general 
s’estableixin, en el seu cas corresponent al Ple determinar els càrrecs de la corporació 
que podran exercir-lo amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, les quanties brutes 
anuals de retribucions a percebre, així com les quanties econòmiques en concepte 
d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per als/les regidors/es que no 
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.  
 
ATÈS que l’article 75 bis 1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 
estableix que els pressupostos generals de l’Estat determinaran anualment, el límit 
màxim total que poden rebre els membres de les corporacions locals per tots els 
conceptes retributius i assistències, atenent entre d’altres criteris a la naturalesa de la 
corporació local i a la seva població, tenint com a referència els municipis entre 10.001 
a 20.000 habitants, les retribucions d’un secretari d’estat disminuïdes en un 50%, 
aquesta quantitat es concreta a l’article 11.3 del Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de 
gener, de reforma de les infraestructures y transport i altres mesures econòmiques, 
afegint una Disposició addicional nonagèsima a la Llei 22/2013, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2014, en el cas del municipi de Les Franqueses del 
Vallès en 50.000 euros. 
 
ATÈS que l’article 75 ter de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
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l’Administració Local, estableix un seguit de límits al número de càrrecs públics 
representatius de les entitats locals amb dedicació exclusiva, pel cas de municipis entre 
15.001 i 20.000 habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de 
dedicació exclusiva no excedirà de set. 
  
PER TOT AIXÒ l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTABLIR que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen 
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb 
dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs: 
 
CÀRREC       RÈGIM DE DEDICACIÓ 

 
ALCALDE        EXCLUSIVA  
 
REGIDOR DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SERVEIS  
CENTRALS I HISENDA, SEGURETAT CIUTADANA  
I RELACIONS INSTITUCIONALS      EXCLUSIVA   
     
REGIDOR D’ESPORTS, URBANISME , ACTIVITATS I 
HABITATGE         EXCLUSIVA 
 
REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBI- 
LITAT, I SANITAT, SALUT PÚBLICA I GENT GRAN  PARCIAL  
 
REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I  
JOVENTUT,  I POLÍTIQUES SOCIALS     PARCIAL  
 
REGIDOR D’OBRES I SERVEIS  I PLA DE BARRIS   PARCIAL 
 
Segon.- ESTABLIR, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de 
juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social. 

 
CÀRREC     RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES 
 
ALCALDE         50.000 euros  
 
REGIDOR DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SEGURETAT  
CIUTADANA I RELACIONS INSTITUCIONALS   40.000 euros 
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REGIDOR D’ESPORTS, URBANISME , ACTIVITATS I 
 HABITATGE        40.000 euros 
 
La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus 
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses 
d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui 
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern 
d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos. També serà 
incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent. 
 
Tercer.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, 
les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social: 

 
REGIDOR         RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES 

 
REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBI- 
LITAT, I SANITAT, SALUT PÚBLICA I GENT GRAN  30.000 euros  
 
REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I  
JOVENTUT, I POLÍTIQUES SOCIALS    20.000 euros 
 
REGIDOR D’OBRES I SERVEIS  I PLA DE BARRIS   20.000 euros  
             
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions 
anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament del 75 i 50 % 
respectivament de la jornada ordinària setmanal del personal funcionari de la 
corporació, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, en els termes 
previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública. 
 
Quart.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació 
exclusiva ni parcial el règim d’indemnitzacions següent: 
 

a)   Per l’assistència a les sessions del Ple: 120 euros/sessió. 
b)   Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local com a membres 

amb veu  i vot: 150 euros/sessió. 
c)  Per l’assistència a la Junta de Govern Local amb veu però sense vot: 45 

euros/sessió. 
d)   Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes del 

Ple: 35 euros/sessió.  
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e)  Per l’assistència a les sessions de la  Junta de Portaveus: 200 euros/sessió.  
f) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 45 

euros/sessió. 
g)   Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de 

Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió. 
h)   Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels Consells de 

Pobles de Llerona i Corró d’Amunt: 90 euros/sessió. 
i)  Per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats del Patronat Municipal 

d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió. 
j)  Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió. 
k)   Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 90 

euros/sessió. 
l)   Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 90 

euros/sessió. 
m) Per l’assistència a altres òrgans complementaris o la realització de 

matrimonis civils o cerimònies civils d’imposició de noms als nounats i 
similars realitzats en els dependències municipals i celebrats en dies 
festius: 45 euros/sessió. 

 
Sisè.- LES QUANTITATS abans ressenyades, es percebran, llevat que expressament 
s’assenyali un termini diferent, amb efectes de la data de la presa de possessió o 
d’incorporació al càrrec corresponent.  
 
Les quantitats contingudes en la present resolució s’actualitzaran anyalment d’acord 
amb l’increment fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal. 
 
Setè.- ELS MEMBRES de la Corporació, així mateix, podran percebre indemnitzacions 
per les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes 
d’aplicació general en les administracions públiques. 
 
Vuitè.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l’àrea 
d’Hisenda per tal que procedeixin a cursar la corresponent alta dels membres amb 
dedicació parcial al règim general de la Seguretat Social. 
 
Novè.-  PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bona tarda a tothom. Lo primer dir que no m’ha 
agradat com hem començat aquesta legislatura. Només vaig tenir una trucada per part 
de vostè, senyor Alcalde, en aquests quaranta i pico dies i era ja per proposar-me això 
directament. No hem parlat de com ens hem de relacionar l’oposició i l’equip de 
govern. No hem parlat de res, de tot aquest tema. Per tant, no comencem bé. Si no fem 
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una reflexió en què hem de canviar xips, no comencem bé. Dit això, pensem que les 
jornades, i així li vaig expressar, són poques per la quantitat de feina que estan 
desenvolupant. Hi ha regidors que porten dues carteres i tenen mitja jornada, i així li 
vaig dir, eh? Vàrem trobar la sorpresa de que  a la què se l’augmenta és a la regidora 
que pràcticament manté les carteres que portava fa 4 anys. O sigui, si fa 4 anys es feia 
mitja jornada no sé per què ara s’ha de fer amb un 75%, però bueno, això vostès ho 
sabran. Dit això, també li vaig dir que tot i que nosaltres portàvem uns sous baixos en 
el nostre programa, estàvem disposats a acordar uns sous intermitjos. Evidentment ni 
vam entrar a parlar d’això ni vam entrar a negociar perquè vostè ja s’ha buscat la 
forma de que això s’aprovi. I per què li vaig fer aquesta reflexió? No perquè 
considerem que no s’ha de cobrar per una feina. Evidentment. Tota feina s’ha de 
dignificar. Sinó perquè estem en un moment que crec que els càrrecs públics han de 
donar exemple amb les seves retribucions davant d’una ciutadania que venir a fer un 
pla d’ocupació en aquest ajuntament, estan cobrant vora dels 5000 euros per 6 mesos 
de feina. Clar, com li expliques a aquesta ciutadania, que estan cobrant vora de 5000 
euros, que hi ha gent que cobrarà 50 i 40 i 20? És difícil d’explicar. No perquè 
nosaltres no pensem que la política s’ha de dignificar, torno a repetir, sinó perquè 
estem en un moment que els polítics ens hem de solidaritzar amb la gent que ho està 
passant malament. I en aquesta línia anava la nostra proposta. Després tampoc ens va 
explicar quines dedicacions reals tindran. No sé si faran cas a la llei de transparència 
de que s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener, però a mi m’agradaria que aquesta oferta 
que ha fet a  la regidora Pericas, d’acompanyim una setmana, no sigui així. Publiqui la 
seva agenda, publiqui l’agenda de tots els regidors i veurem en què gasten vostès les 
hores. Que sigui públic en lo què fan, perquè això és transparència. Que vostè vol 
dedicar més hores a redundar actes que ja fan altres regidors de Cultura i d’Esports 
perquè li encanta estar a tot el què es fa, em sembla bé, però aquí se l’ha votat perquè 
faci una gestió de poble. No perquè estigui a les “fiestas, festejos y eventos” que es fan 
en aquests pobles. Si vostè opta per això, és a més a més de la seva feina. Amb això jo 
li vaig preguntar directament: “això de relacions institucionals, em pot explicar que 
és?”, i em va dir: “no, el regidor serà el que parlarà amb l’oposició”. O sigui, ja ni 
vostè es digna a parlar directament amb l’oposició, sinó que ja comencem col·locant 
filtre. No anem bé amb aquesta manera de treballar. O són conscients de que si vol 
col·laboració de l’oposició han de començar a canviar xips, o simplement continuarem 
funcionant com fa 4 anys i tal. Ja li dic que li votarem en contra. No estem d’acord 
amb les dedicacions, no estem d’acord amb com s’ha portat tot el procés de negociació 
amb l’oposició, i no estem d’acord amb tot el tema dels sous. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: gràcies Alcalde. Benvinguts i benvingudes. El 
resultat de les eleccions del passat 24 de maig ha configurat un consistori amb 6 grups 
municipals, i sense majories suficients que possibilitin un govern prou fort a l’alçada 
dels reptes socials, econòmics i nacionals que tenim per endavant. Els ciutadans han 
parlat i ara ens toca gestionar a nosaltres la seva veu, expressada a través del seu vot. 
Avui el govern de les Franqueses pensa que pot governar sol. Nosaltres li diem que 
ningú es pensi que ho pot fer sol, perquè no podrà. I que ningú pretengui tampoc fer-
ho sol, perquè fracassarà. Avui és molt possible que vostès puguin aprovar els seus 
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sous i dedicacions. Nosaltres li vam donar una proposta de baixar els sous però 
evidentment a vostès no els va interessar. La nostra proposta era perquè el baixessin, 
torno a dir-ho, i torno a dir que no els va interessar. Després ens diran que ja ho han 
baixat, i jo li recordaré perquè el govern central li ha dit que en comptes de 60 han de 
cobrar 50 en el seu cas, senyor Alcalde. Després també parlarà de que estan línia amb 
molts pobles molt semblants a la nostra mida. Però jo li dic que pensi també en 
poblacions més grans. Li posaré un exemple, un exemple que conec prou bé: 
Granollers. Miri, vostè vol cobrar 50.000. L’alcalde de Granollers 58.000.  Els seus 
regidors de dedicació exclusiva 40.000. A Granollers 46.000. Els regidors seus al 50% 
20.000. A Granollers 23.000. Etcètera. Vostès diran: “tampoc tenen tanta diferència 
amb els sous”. No, és cert, no tenen tanta diferència, però sí que els diré que nosaltres 
tenim, no arribem a 20.000 habitants, i Granollers té 60.000. Si Granollers només 
fossin els 6 regidors que vostès tenen al govern, si fos un govern amb les mateixes 
similituds, el cost del govern de Granollers seria de 293.000 euros anuals. El nostre de 
200.000. Algú dirà: “home, són 93.000 más, son muchos”.  Però sí, jo els hi diré que 
divideixin el cost dels sous per quant paguem cada habitant de les Franqueses. A 
Granollers, a cada granollerí li costa 4,8 euros el seu govern municipal. Aquí, a les 
Franqueses, a nosaltres ens costa 10,28 euros. Resultat d’aquesta divisió, els 
franquesins aquest govern ens surt massa car. I a sobra d’aquest cost elevat, vostès 
volen cobrar el sou des del dia 13, molt curiós senyor Alcalde. Vostè va nomenar els 
seus regidors una setmana més tard. M’explica què han fet durant aquests dies? O 
potser vol que li expliquem nosaltres? Si, vol jo ja li puc avançar alguns, que encara no 
han començat ni a treballar. Potser serà perquè algú li va dir que només calia que 
anessin a signar els expedients que els tècnics tenien preparats i res més. Miri, senyors 
de CiU, en les darreres eleccions els ciutadans, amb el seu vot, van demanar dues 
coses: primer, que hi hagi negociació pacte, acords i consens, i un canvi de maneres de 
fer, estil, un canvi d’actituds. Malauradament avui no veiem reflectides cap de les dues 
coses. De fet, vostè senyor Alcalde, ha estat escollit només amb els vots del seu propi 
partit i del grup del PP. Ha estat incapaç de sumar una sola adhesió de cap altre grup 
municipal. I això també li hauria de fer reflexionar. Set vots, sí, que el legitimen per 
ser alcalde, però són del tot insuficients per tirar endavant el dia a dia del nostre poble. 
Si em permeten tots vostès, avui la majoria de representació dels ciutadans s’asseu en 
els bancs de l’oposició. 11 regidors de 17. Això sí, també haig de dir que de moment, 
perquè cada vegada hi ha més indicis d’una pacte de CiU, d’Esquerra més PP. Avui 
potser tindrem un exemple més. Un ja l’hem tingut. Gràcies. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: si era una estratègia perquè no pogués parlar sr. 
Corchado, al final sempre hi ha algú que li diu que ha d’apagar el micro. Començaré 
pel final. El tema del pacte que acaba d’anunciar el sr. Corchado i del qual és la 
primera notícia que en tinc, això és molt fàcil de veure. Només es tracta d’esperar que 
passi un mes, que passin dos mesos, que passin 3 mesos, que passin 6 mesos, i veurem 
si aquesta govern tira endavant amb 6, tira endavant amb 9, qui són aquests 9, etc. No 
penso perdre el temps contestant això. Per altra banda, sí que l’ha encertat quan ha dit 
que avui això sortirà endavant. Això sortirà endavant i sortirà endavant no sé què faran 
els altres grups, però sí que sortirà endavant amb el vot del grup de – més ben dit, no 
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sé ni si sortirà endavant – però que el vot d’Esquerra serà favorable amb això i ja els hi 
dic que sí. Perquè nosaltres no sé quina és la relació que ells han tingut amb vostès. 
Nosaltres hi hem parlat més d’una vegada. La primera vegada per escoltar quines eren 
les propostes que ens feien. La segona vegada per aportar les nostres pròpies 
propostes. En aquí s’ha parlat només del què han de cobrar la gent que estan 
governant. La proposta que se’ns va passar a nosaltres inicialment preveia una 
reducció important, al voltant d’un 20% de tots els conceptes que pertanyen als 
regidors que no tenim cap mena de dedicació, ni parcial ni exclusiva. Nosaltres vam 
considerar que no es podia, que una cosa, com he dit abans, era incrementar sous que 
no toca ara mateix, ni incrementar assistències nostres que no toca ara mateix, però cal 
que tampoc no podíem fer, encara que estiguéssim a l’oposició, era deixar que això es 
rebaixés d’una manera força substancial. I això ho vostès ho tenen aquí. Una altra 
cosa. Efectivament el sr. Colomé es rebaixa el sou en 10.000 euros per imperatiu legal, 
perquè no té cap altra opció. Però voldria que es fixessin en un detall, que no sé si per 
a vostès és important o no, que és que si es miren el Ple d’ara fa 4 anys, veuran que la 
quantitat que cobràvem els portaveus municipals la cobràvem pel sol fet de ser-ho, 
independentment de tenir sou, no tenir sou, d’anar a alguna reunió o no anar-hi. Aquí  
suposo que hauran vist que hi ha una diferència substancial. La primera és que aquesta 
quantitat està posada dins dels apartats que només ens corresponen als regidors que 
tenim cap mena de dedicació, la qual cosa exclou automàticament ara mateix el senyor 
Alcalde de cobrar aquesta quantitat, i és una altra rebaixa que se li afegeix al sou, i 
aquesta no ja per imperatiu legal. I que qualsevol portaveu que en un futur pugui entrar 
en el govern i tingui una dedicació per petita que sigui deixarà de cobrar aquesta 
quantitat. Tercera cosa i més important: a nosaltres ens ha semblat que les quantitats 
de les que estem parlant són unes quantitats considerables, són unes quantitats dignes 
o més que dignes, però ens sembla que és molt millor que llegir aquí “alcalde 50.000”, 
o “regidor 40.000”, que llegir en un paper dintre d’un expedient “alcalde 70.000”, o 
regidor ves a saber el què. Llavors, a partir d’aquí pensem i vostès ho han dit, que 
l’activitat política ha d’estar dignificada. Però pensem també que és molt important 
que tots els ciutadans sàpiguen què és el què cobrem cadascun de nosaltres per aquesta 
activitat. Dintre de l’acord del que nosaltres hem arribat per votar a favor d’això, dels 
sous d’ells i de les indemnitzacions nostres, hi ha un apartat que es veurà reflectit en el 
web municipal a partir del mes d’agost, que és que cada mes hi haurà penjat què és el 
què cobra tot i cadascun dels 17 senyors que estem aquí dalt pel fet de ser regidors.  És 
a dir, hi haurà el sou que estan cobrant els regidors, més les primes que puguin cobrar 
per estar amb una sèrie de consells que després es llegirà que hi són; hi haurà el què 
cobraré jo com a portaveu d’un grup de l’oposició, més el què puc cobrar per estar, 
que suposo que tard o d’hora es designarà dintre de les empreses municipals, etc. Ens 
sembla que és tant o més important el fet de que existeixi una transparència el fet de 
que des del primer mes d’aquest consistori tothom sàpiga què és el què està cobrant 
cadascun dels regidors que estan a govern, no ja de sou, sinó de coses 
complementàries que en d’altres ocasions havien estat importants. En aquest 
ajuntament, anys enrere s’havia parlat de primes per assistir a una reunió de govern 
setmanal que estaven al voltant dels 400 euros. 420 si no recordo malament, fa 8 anys. 



Ple 09/07/2015 – pàg. 45 

Llavors ens sembla que és molt important el tema de la transparència. I en base a això 
hem arribat a un acord per tirar endavant punt. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé, el nostre grup votarà que no en aquest punt, 
bàsicament per dos elements. Perquè aquesta proposta no està traslladada o no hi ha 
participat els grups de l’oposició, cosa que no entenem en un govern que no te 
majoria, perquè es fa d’aquesta manera. I tampoc perquè ja vam dir en altres vegades i 
en aquesta ho tornem a reiterar, que un punt tan important com és la distribució 
econòmica dels regidors i la seva dedicació tindria d’haver tingut un consens més 
ampli i un debat més profund, que no portar-ho a Ple i d’amagades o de la manera que 
considerin oportú fer que algú el voti per tirar-lo endavant. No creiem que això 
resolgui ni el contingut del problema ni tampoc que l’allargui en el temps, perquè en 
definitiva lo que fa un govern ho pot desfer per un altre. I entenem que aquesta no és 
la manera que realment nosaltres voldríem que el contingut econòmic que en part 
estigués destinat a aquestes qüestions, vostès ho destinen als seus interessos. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo, senyor Bernabé, és el govern que hi ha en 
aquests moments, i és el govern que té ganes de tirar endavant les coses. Sabem que no 
ho tenim fàcil, evidentment, no ho tenim fàcil. Que hem de dialogar molt, evident. Sí, 
hem de dialogar molt. I de fet avui portem un punt que espero que l’aprovem, i ha 
sigut perquè hem dialogat. A vostè el vaig trucar; vostès no m’han presentat cap 
proposta; el sr. Corchado el vaig trucar, i ell sí que l’últim dia de la informativa de Ple 
em va presentar una proposta, però l’últim dia. Llavors, a partir d’aquí, amb el sr. 
Javier Álvarez també he parlat, i sí que reconec, senyor Torné, que amb vostè no he 
parlat, però vull també obrir una via de diàleg amb vostè, també li dic. Des d’aquí ho 
dic. Una via de diàleg. En molts temes no ens posarem d’acord, però suposo que en 
temes de país ens podem posar d’acord i almenys fer un ajuntament a anar junts cap el 
27 S. Aquest és un dels punts que li llenço el guant en aquests moments. Per a la resta, 
són els sous que ens marca la LRSAL, la Llei de racionalització. Ens diu que 
ajuntaments entre 10.000 i 20.000 el màxim són 50.000 euros el què ha de cobrar 
l’alcalde i ens ho marca. Jo abans n’estava cobrant 63.000, abans estava cobrant 2.900 
i pico euros nets. Ara passaré a cobrar-ne 2.400, suposo, atenent o 2.500 mensuals 
nets, us parlo de nets, en base al meu IRPF. Tot això estarà publicat en el web 
municipal evidentment. Són els sous que nosaltres tenim 19.500 habitants, arribant a 
20.000. Parets per sota també proposa un sou de l’alcalde de 50.000. Caldes ha aprovat 
un sou de l’alcalde 50.000 i també estan a la nostra franja. Llavors, a partir d’aquí, al 
80% del sou de l’alcalde ho cobrarà un regidor i a partir d’aquí bé tot proporcional. 
Evidentment que som 6. Ens multiplicarem. És que no li puc dir d’una altra manera. 
Tirarem endavant el municipi, com no podia ser d’una altra manera, i aquestes 6 
persones que tiraran endavant el municipi en aquests moments, ara en aquests 
moments, costen 150.000 euros menys a l’ajuntament. En aquests moments, 
anualment, són 150.000 euros menys que per 4 anys estaríem parlant de 600.000 
euros, que són 100 milions de les antigues pessetes. Ara bé, jo també us ho dic, us ho 
dic a tot, si algú té ganes d’entrar al govern que ho digui. Jo us ho dic, si algú vol 
agafar la responsabilitat d’estar al nostre costat i de mirar d’impulsar polítiques 
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comunes, escolta’m, estic obert, és evident, fins i tot amb Les Franqueses Imagina. Ho 
he dit amb sorna, amb sentit de l’humor. Però amb senyors de Les Franqueses Imagina 
amb alguna cosa ens posarem d’acord. O no ho creuen així? Si dialoguem, en alguna 
cosa ens posarem d’acord, en alguna. I és lo que la ciutadania en aquests moments ens 
ha dit. No tindrem, de moment, un govern ni de 8, ni de 9, ni de 10, però el grup de 
Convergència i Unió mirarà de tirar endavant com sigui aquest municipi. I sabem que 
haurem de dialogar molt i ser molt transparents. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: jo crec que no m’ha escoltat. O sigui jo lo que li he 
dit és que comencem malament precisament per això, perquè en pràcticament un mes 
només ens hem vist un cop. És cert que no li vam donar contraproposta, però és que 
ens ho van donar un dimarts i el divendres ja sabíem que això ja estava aprovat, amb 
lo qual vam entendre que ja no interessava. Tampoc em va trucar que opinàvem. 
Entenc que quan vostè parla d’arribar a acords, al final lo que està dient és arribar amb 
un grup o amb un altre per sortir-se sempre amb la seva. Això no és dialogar amb 
l’oposició. Això és buscar el punt feble d’algun grup perquè li vagi recolzant els punts 
que a vostè li interessa. Parlar amb l’oposició és posar sobre la taula punts sencers. És 
posar sobre la taula, per exemple, un futur Pla General Urbà, per exemple. Això, vinga 
va, anem a parlar-ne. El sector N, anem a parlar-ne; Marata, anem a parlar-ne. Això és 
dialogar amb l’oposició. Si dialogar amb l’oposició és la meva postura és aquesta i a 
veure qui em vota, i si no em vota llavors sí que canviaré però perquè vaig obligat, 
això no és dialogar amb l’oposició. Això és intentar sumar allò que li falta, i que és 
evident que si ho tingués ni negociarien. Això és evident. Dit tot això, jo torno a dir-li 
que els sous s’han de dignificar, estic totalment d’acord amb vostè. També li podria 
posar l’exemple de Montornés amb 15.000 habitants, que l’alcalde cobra 42, no d’ara, 
sinó de fa 4 anys perquè va entendre que s’havia de donar un exemple davant de la 
població. I això és lo que ens separa de vostè, que nosaltres entenem que els polítics 
hem de liderar èticament també aquest sortir de la crisi, ho hem de liderar. I amb això 
vol dir: escolteu, sé que la figura de l’alcalde de les Franqueses hauria de cobrar més, 
però voluntàriament renuncio perquè vull donar aquest exemple a aquella quantitat de 
famílies que ara ho estan passant malament. I ja està, i no passa res més. No ens posem 
d’acord amb això? Tampoc passa res. Lo que sí li demano com a equip de govern és 
que recapacitin i comencem a treballar. En 4 anys em sembla que hem fet dues 
informatives, i les dues per Club Natació Granollers. Això no és lo que no pot ser. Si 
resulta que el regidor d’urbanisme comença un Pla, ja sigui connectar Bellavista amb 
Corró d’Avall, lo que no pot venir és quan ja està tot el pla tancat a dir: ep, què 
opineu? Ho sento Ganduxé, poso un exemple que podria ser qualsevol altre. Què 
opineu? No, no, no, fem a la gent: escolta, esteu d’acord amb que ha d’haver una 
connexió? Sí? Doncs posem-nos a treballar des del primer moment. I això és el què se 
li demana. Vostè ara em pot dir: si jo ja el vaig trucar. Escolti, ho acabo de dir 
públicament. La opinió de les Franqueses Imagina no li interessa massa perquè ens 
veu com un rival, i ja està, i no passa res. Ha fet broma, però la broma sempre 
emmascara una veritat. Jo ho sento molt. Jo espero que canviem xips, continuo veient 
molt complicat que una persona a mitja jornada porti la regidoria com és la de 
polítiques socials i és la de cultura, i no entenc per què un altre que manté les mateixes 
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atribucions se li augmenta la jornada. Són coses que no acabo d’entendre. Però bueno, 
endavant. 
 
Pren la paraula el sr. Corchado i diu: miri, vostè continua amb el mateix discurs. A 
Esquerra només li faré una petita aclaració. El tema vinculat a la transparència és per 
llei, com bé ha dit el company de les Franqueses Imagina Rafa Bernabé, en aquest cas 
espero que hi hagi alguna cosa més que no només sigui aprovar aquest punt, basant-se 
en la transparència. Ara el que toca és remar conjuntament, de reconstruir ponts i 
complicitats perdudes, de coresponsabilitat els ciutadans en la pressa de decisions 
públiques, amb més proximitat i més transparència. Això de decidir cap on volem 
anar, de com creixem, de com millorem la qualitat de vida de les persones, de com 
lluitem l’atur, de com fer que els nostres pobles tinguin més oportunitats. El nostre 
grup sempre ha actuat d’acord amb aquesta lectura, la lectura que li feia a la primera 
intervenció, l’expressada pels ciutadans, la voluntat de canvi i necessitat d’acord i 
consens. El resultat de les eleccions ha provocat que una altra majoria fos possible, 
vostè ho sap, i hem provat d’articular-ho però no ha estat possible. És cert que no 
depenia només de nosaltres, però aquesta majoria d’esquerres latent existeix, i planeja 
sobre aquesta sala de plens. Aquesta majoria, com d’altres, que legítimament es poden 
conformar. No es preocupi vostè, aprovarà aquest punt, ha quedat clar, però queda 
molt temps per endavant, i que sàpiga que es veurà constantment condicionat per 
majories alternatives, i es pot veure obligat a fer moltes coses que ni tan sols 
comparteix. Els avanço que en aquesta línia buscarem totes les complicitats possibles 
per tirar endavant els nostres compromisos amb la ciutadania en qüestions claus, com 
la reactivació econòmica, la salut, l’educació, l’habitatge, la cultura, evidentment les 
polítiques socials també. Dedicarem tots els nostres esforços en millorar les 
Franqueses i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Fins i tot li haig de dir que 
també es pot donar el fet més que probable que l’alcalde s’elegeixi sense governar 
perquè només pugui gestionar, perquè la majoria decisòria resideix clarament en 
aquest Ple, també ho he dit en la meva primera intervenció. I és important recordar-ho 
això. I aquest escenari de feblesa és un mal escenari pels temps que ens venen i les 
decisions que ens calen prendre. Són un govern en minoria, vostè ho ha dit, i avui el 
què volen aprovar no ajuda a millorar aquesta situació. Tot al contrari, ja li vam dir. 
Els seus regidors i regidores tenen moltes responsabilitats, i alguns només tenen un 
50% de dedicació, i alguns, suposadament volen tenir horaris de tarda, també força 
sorprenent, més tenint en compte que els seus tècnics només estan al matí. Tot aquest 
embolic i aquesta manca d’acord i planificació ens aboca a un estat d’improvisació 
permanent que pot frustrar molts reptes i oportunitats que tenim en un futur immediat. 
En aquest context, nosaltres serem l’oposició. Farem una oposició de control 
permanent de l’acció del govern. Si vostè no pot controlar que els seus regidors facin 
les hores que tenen per a la seva dedicació, ho farem nosaltres. Li puc assegurar que 
farem servir totes les eines que tenim al nostre abast, que són moltes. Es tracta que 
aquest govern se li paga diners públics, que són de tots i totes, i per aquesta raó, entre 
altres, exigirem el compliment de les hores que per llei tenen que treballar. Vostès 
demanen, torno a dir-ho perquè és important, des del 13, nosaltres cobrar. Nosaltres no 
estem d’acord, perquè som conscients de que algun de vostès no han començat a 
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treballar encara, més enllà de les reunions dels dilluns. És per aquesta raó que demà al 
matí demanem via instància els horaris que han fet els seus regidors en aquests dies i 
quines reunions han tingut. Aquí tinc la instància. Els ciutadans ho pregunten al carrer. 
Alguns dels seus regidors encara no han passat ni per àrees de les seves 
responsabilitats. Ja fa quasi un mes que vostès estan gestionant i això sobre volen 
cobrar des del mes de juny. Serem responsables i rigorosos. Serem fidels als nostres 
principis i al nostre projecte. Hem de ser capaços entre tots de dignificar la política i 
evitar la desafecció ciutadana, això només ho aconseguirem des del rigor, la 
honestedat, la integritat i el sentit de la responsabilitat. Els anys que venen són per 
arremangar-nos i treballar per garantir el futur dels franquesins i franquesines i 
nosaltres ho farem. Avui vostès comencen a prendre decisions en un moment en què 
qualsevol decisió que es prengui condicionarà el nostre futur. Nosaltres li votarem que 
no, vostè ja ho sabia, a la seva proposta. Ho farem per coherència i compromís amb el 
nostre programa electoral, i compromís amb els nostres veïns i veïnes. Gràcies 
 
Pren la paraula la sra. Masclans i diu: només volia aprofundir una mica amb el què ha 
dit l’Àngel sobre el nostre sentit del vot. A mi són xifres que 50.000, 40.000 haig 
d’agafar la calculadora del telèfon i mirar això realment quant és. No les tinc al cap i 
no sé què signifiquen. Ho hem fet amb l’Àngel, no té cap mèrit, però ens ha semblat 
que un alcalde que gestiona els interessos de pràcticament 20.000 persones, que cobri 
2.400 euros nets aproximadament, no era una xifra desorbitada, era una xifra coherent. 
I el mateix els regidors de jornada sencera que cobrin uns 2.000 euros al mes no ens 
sembla una barbaritat. Estic d’acord amb tu, Rafa, en el sentit de que els polítics hem 
de predicar amb l’exemple, amb l’austeritat, amb tot. Però sense voler fer demagògia, 
ens han semblat que eren xifres que podien donar suport i més tenint en compte que 
l’alcalde s’ha rebaixat més d’un 20 per 100 del seu sou respecte de l’anterior 
legislatura. D’altra banda, ens ha semblat que era molt important que la ciutadania que 
es pregunta: “però realment, aquest polític quant cobra? Té aquest sou? Però les dietes 
de no  sé què; la seva assistència a no sé quina reunió, què és?”. Dóna la sensació de 
dir que realment no sabem què estan cobrant. És per això la nostra insistència de 
publicar en el web, no només el sou, sinó al costat absolutament totes les dietes, tots 
els ingressos de qualsevol organisme públic, municipal, supramunicipal. Que no hagi 
dubtes de què ingressa cada persona que es dedica i que cobra del sector públic. 
Aquesta ha sigut la nostra intenció del vot.  
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: jo només per finalitzar, senyor Corchado, això no 
és cert. El què diu vostè no és cert. Els regidors d’aquest ajuntament estan treballant 
des del dia que van tenir el seu nomenament. I estan treballant perquè tenen una feina 
amb la ciutadania. I ho estan fent, i jo els tinc que controlar, i jo li estic dient que estan 
treballant. Si vostè també fa aquesta feina, d’acord, però jo li estic dient que els 
regidors de l’equip de govern estan treballant i s’estan multiplicant. No li puc dir una 
altra cosa. I llavors repeteixo: nosaltres avui hem arribat a un acord amb el tema 
econòmic i nosaltres, ja sé que plana lo que plana evidentment, nosaltres intentarem 
arribar a acords al màxim possible amb els temes evidentment de Ple de ciutat. I ho 
intentarem. Llavors, a partir d’aquí, el moviment es demostra caminant. Nosaltres ja 
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ens hem posat a caminar. I senyor Bernabé no pateixi, i li dic, li repeteixo: 
informatives o reunions per tractar assumptes de poble en farem i moltes. Una altra 
cosa és que arribem a acords o no arribem a acords, però ho intentarem. I per això hi 
ha un regidor de relacions institucionals, que és el què ha de cuidar les relacions entre 
els grups. Evidentment que jo hi seré també. Però primer vull que hi hagi aquest espai, 
i ja el crearem, senyor Jiménez, el crearem, i és una de les missions que vostè té. Crear 
aquest espai de relació d’espai amb els grups. Potenciarem les juntes de portaveu i 
sobretot, repeteixo, en temes importants farem les reunions que calgui, perquè si no, 
nosaltres sols no ho aprovarem. Però això està clar. Això és aritmètica, senyor 
Corchado, en som sis. Buscarem complicitats, de la mateixa manera que avui n’hem 
buscat i la nostra proposta Esquerra Republicana, ho ha dit, ho han canviat. La nostra 
proposta l’han canviat. I hem arribat a un punt de consens, però ens l’han canviat. No 
és la que nosaltres havíem proposat. Ell ho ha dit. Llavors, a partir d’aquí aquesta 
legislatura serà així. Si nosaltres de malament, com anirà Barcelona? Clar, com anirà 
Barcelona? Si nosaltres ho hem de tirar al riu, Barcelona com anirà? 11 regidors sobre 
41, i jo crec que se’n sortirà. I nosaltres també ens en sortirem i heu d’ajudar tots, pel 
bé de les Franqueses, perquè ens en sortim tots.  
 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ERC-AM i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups 
municipals ILFC, PSC i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 
 

22. PROPOSTA D'ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT, EL 
CALENDIARI I L'HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSI ONS 
ORDINÀRIES DEL PLE  

 
Una vegada celebrades les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou 
ajuntament en data 13 de juny del mateix any, resulta necessari procedir, d’acord amb 
allò que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a 
l’establiment de la periodicitat, el calendari i els horaris de celebració de les sessions 
ordinàries del Ple en aquest mandat corporatiu que comença. 
 
ATÈS que cal donar compliment, així mateix, a l’article 99.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya, que estableix que “la comissió de govern (avui, Junta de Govern Local), per 
a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat 
determinada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho 
decideix”.  
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ATÈS que l’article 27.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que “el Ple 
té sessió ordinària cada mes, d'acord amb el que disposa l'article 46.2 LRBRL, 
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. (...)”. 
 
ATÈS que l’esmentada disposició del ROM compleix amb la periodicitat mínima a que 
fa referència l’article 46.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, en la nova redacció 
donada a aquest precepte per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.  
 
ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Únic.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es duran a terme 
el darrer dijous, no festiu, dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, 
setembre, octubre, novembre i desembre de cada any, a les 20.00 hores, a la Sala 
d’actes de l’Ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: estaria bé, a lo millor deixar ja constància perquè 
no ens passi com sempre, què passa si el dijous és festiu? Si es fa el dia abans o el dia 
després? Perquè tota la ciutadania ho tingui clar. És una proposta que faig. Perquè sinó 
sempre ens trobem que a Junta de Portaveus sempre hem de decidir el dia, canviem el 
ple, ho hem d’anunciar, hi ha gent que no s’entera, etc. Potser estaria bé de dir-ho, 
quan no sigui dijous que toca, és el dimecres abans, per exemple.  
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: nosaltres li votarem que sí perquè és la mateixa que 
hi havia, excepte concretar en cas de que sigui festiu, però una altra qüestió que 
realment no hi ha criteri i que ens agradaria tenir criteri corporació, no de segons què, 
és en els plens extraordinaris no es poden fer a les 12 del migdia, que no sigui 
administratius. Per un contingut del tipus que sigui, de tràmit, d’urbanisme, 
econòmica, el què sigui, no es poden fer a les 12 perquè li va bé a algú o a alguns. Es 
tenen de fer tots a les 8 com a criteri de Ple. Una altra qüestió és a les meses, que és un 
administratiu. Això realment es pot fer a les 12. Però els que tenen contingut fer-los a 
les 12 com ens va passar en aquest Ple, que es volia fer a les 12, crec jo que encara que 
sigui extraordinari, realment no té raó de ser. Per lo tant que una cosa és l’ordinari 
però l’extraordinari no pot quedar a criteri d’algú o alguns perquè realment no s’està 
autoritzant bé i a més el què ens interessa a la corporació i a la gent que pugui venir, és 
que sigui a una hora correcta, una hora com les 8 que ja és una hora prou correcta. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: aquests serrells jo crec que els hauríem de discutir 
a junta de portaveus per deixar-ho clar. Inclús els plens extraordinaris tot i que és 
competència de l’alcalde, fer-los a l’hora que cregui. Ho és. A partir d’aquí ho 
discutirem en junta de portaveus. 
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

23. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

 
ATÈS que l’article 5 del Reglament orgànic municipal estableix que l’organització 
municipal d’aquest ajuntament es regeix pels òrgans següents: 
 
 a) L'Alcalde 
 b) Els Tinents d’Alcalde 
 c) El Ple municipal 
 d) La Comissió de Govern (avui, Junta de Govern) 
 e) La Comissió especial de comptes 
  f) Els regidors delegats de l’alcalde, si s’escau. 
 
ATÈS que l’apartat 2 de l’esmentat article estableix que existeixen, també, els següents 
òrgans complementaris: 
- Les comissions d’estudi, informe o consulta (comissions informatives) 
- Consell del Poble  
- Altres òrgans de participació ciutadana 
 
ATÈS que l’apartat 3 estableix que el Ple municipal podrà crear altres òrgans 
complementaris de gestió o assessorament.  
 
ATÈS que es considera convenient crear la “Junta de Portaveus”, com a òrgan 
complementari de l'organització municipal atès que, per estar integrada per l'Alcalde i 
els portaveus de cadascun dels grups polítics municipals, pot contribuir a millorar el 
funcionament polític de l’Ajuntament.  
 
TENINT EN COMPTE que els diferents grups municipals han designat un membre 
titular i un suplent per formar part de la Junta de Portaveus. 
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
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Primer.- CREAR la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat de caràcter 
complementari de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, la qual estarà formada 
per l’Alcalde i pels portaveus de cadascun dels altres grups municipals. 
 
Segon.- ESTABLIR que el règim jurídic i de funcionament de l'esmentada Junta serà el 
següent: 
 
Facultats 
 
Les facultats de la Junta de Portaveus es divideixen en: 
 
A. De caràcter resolutiu: 
Sobre les següents matèries: 
 
a.1) sobre el funcionament de la pròpia junta de portaveus. 
a.2) sobre les relacions entre els grups municipals i entre aquests i l’organització 
municipal. 
a.3) sobre les qüestions que afectin els grups municipals en el desenvolupament de les 
sessions del Ple i de les comissions informatives, inclosa la fixació del calendari de les 
sessions ordinàries. 
 
B. De proposta: 
Sobre les següents matèries: 
 
b.1) declaracions polítiques. 
b.2) mocions. 
b.3) revisions i/o modificacions del ROM. 
b.4) qüestions que afectin els grups municipals. 
b.5) relacions entre els grups municipals i els mitjans de comunicació. 
 
C. D’estudi, informe o consulta: 
Sobre les següents matèries: 
 
c.1) sobre els assumptes que l’alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració. 
c.2) sobre les mocions o propostes d’acord que tractin sobre temes que no 
corresponguin a cap comissió informativa (de fet, a la comissió informativa 
d’assumptes del Ple).  
c.3) amb caràcter transitori, respecte als assumptes que corresponguin a les comissions 
informatives permanents mentre que aquestes no siguin creades. 
 
D. D’assabentat: 
 
d.1) sobre els punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries. 
d.2) sobre les qüestions organitzatives de la corporació. 
d.3) sobre els grans esdeveniments que afectin la ciutadania. 
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La Junta de Portaveus serà escoltada en tot allò que faci referència a la dotació de 
mitjans personals, materials i econòmics dels diferents grups municipals.  
 
Règim d’acords 
 
Quan la Junta de Portaveus actuï exercint funcions de caire resolutiu es requerirà per a 
la vàlida adopció dels acords la majoria simple dels seus membres i el vot serà sempre 
ponderat. 
 
Règim jurídic i de funcionament 
 
La Junta de Portaveus es reunirà de forma ordinària, una vegada al mes, segons la 
convocatòria que a aquest efecte farà l’Alcalde amb una antelació de quaranta-vuit 
hores, i s’entendrà vàlidament constituïda quan hi siguin presents almenys els 
portaveus de tres grups municipals, entre els quals s’haurà de trobar l’Alcalde o el 
regidor/a en qui delegui.  
 
A instància de la majoria de portaveus l’Alcalde convocarà sessions extraordinàries. 
 
Aquesta convocatòria haurà d’efectuar-se després de la petició prèvia signada i 
dirigida al president/a de la Junta de Portaveus. L’Alcalde, en aquest cas, haurà de 
reunir la Junta de Portaveus en un termini de set dies. 
 
El president/a, per si mateix, podrà convocar-ne sessions extraordinàries. 
 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els 
membres i el personal de la corporació que l’Alcalde consideri convenient, a efectes 
d’informar sobre assumptes concrets.  
 
De les sessions que celebri la Junta de Portaveus se’n aixecarà acta succinta per part 
del/la Secretari/ària de l'Ajuntament.  
 
Els portaveus podran nomenar un suplent i podran estar acompanyats a les sessions 
per un membre del seu grup, que no tindrà dret a vot.  
 
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter vinculant ni donaran 
lloc a cap acte administratiu. Les decisions de la Junta s’adoptaran sempre en funció 
del criteri de vot ponderat.  
 
La Junta de Portaveus no podrà tenir atribuïdes competències resolutòries ni rebre 
delegacions de cap altre òrgan municipal 
 
A cadascun dels portaveus se li facilitaran els mitjans suficients per al millor 
coneixement i atenció dels assumptes pel seu respectiu grup.  
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Tercer.- DESIGNAR com a membres de la Junta de Portaveus les persones següents: 
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, com a titular del grup municipal Convergència i Unió. 
Senyor Ferran Jiménez Muñoz, com a suplent del grup municipal Convergència i Unió. 
 
Senyor Rafael Bernabé Pérez, com a titular del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú. 
Senyora Elisabet Pericas Taulats, com a suplent del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú. 
 
Senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a titular del grup municipal Socialista. 
Senyor Juan Antonio Marín Martínez com a suplent del grup municipal Socialista. 
 
Senyor Àngel Profitós Martí com a titular del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya – AM. 
Senyora Francesca Masclans com a suplent del grup municipal Esquerra Republicana 
de Catalunya. 
 
Senyor Francesc Torné Ventura, com a titular del grup municipal Convergència per les 
Franqueses. 
 
Senyor Javier Álvarez Álvarez, com a titular del grup municipal del Partit Popular. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords als portaveus dels diferents grups municipals. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: dues coses només. La primera esperar que realment 
la junta de portaveus faci una funció, podríem dir, una mica més ferma de la què ha fet 
a la legislatura anterior i la segona destacar sobretot per a la gent del públic, tornant en 
el punt anterior que hem aprovat fa una mica on estàvem parlant de sous i de 
dedicacions i de totes aquestes coses, que això a l’anterior legislatura li costava 24.000 
euros a l’any al municipi. Són 3.000 euros que es pagaven en aquell moment 
multiplicat per 8 grups que hi havia. Ara ens trobem en què, a més a més de que hi ha 
dos grups menys, que això representarien 6.000 euros, s’ha rebaixat la quantitat que 
cobrarem els portaveus, fent una altra cosa que no he dit abans però penso que ara és 
el moment de dir-ho, que és que el cobrament dels 200 en lloc de 300 euros mensuals 
que implica això, anirà condicionat a l’assistència a aquesta junta. Per això demano 
que això es doti de contingut. Això implica que a més a més durant el mes d’agost en 
que això no se celebrarà, l’ajuntament s’estalviarà directament els 1.200 euros que 
implica això. Pel demés, votarem a favor perquè això ha de ser-hi i només demanem 
això, que sigui de contingut. 
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Pren la paraula el sr. Torné i diu: bé en aquest punt nosaltres ens abstindrem 
bàsicament per un raonament ben clar. La junta de portaveus la legislatura passada va 
estar un any i mig sense convocar-se, qüestió que realment vol dir que no va fer res, 
però sí que es va pagar. I una altra qüestió, és que quan es va convocar es convocava 
amb ordre del dia, l’únic que es tractaven eren les mocions de l’oposició. Per lo tant 
que això, la veritat, és que val més qüestionar-se si realment volem tenir una junta de 
portaveus que faci alguna cosa important pel municipi, o realment és un òrgan per 
emplenar el cartipàs, cosa que nosaltres entenem que si no és per dotar-lo de contingut 
o perquè faci alguna labor, que es faci convocatòria que només es parli de les mocions 
de l’oposició, no té cap gràcia, perquè això ja es fa a la comissió d’assumptes de Ple 
que es fa després. I per lo tant dura més, més minuts la junta de portaveus que no pas 
la comissió informativa. Per lo tant que nosaltres dubtem molt que això serveixi per 
fer aquesta labor. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: senyor Torné, només una matisació. Abans es 
cobrava per ser portaveu, no per anar a les juntes de portaveu. Ara es cobra per anar a 
les juntes de portaveu. És diferent. El concepte ha canviat. Per exemple, jo que sóc 
portaveu, ho deixo de cobrar.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bé, jo aprofito sr. Profitós per dir-li que jo mai he 
passat dietes en el mes d’agost, eh? Tot i que tenia dret, això sí que és cert que anava 
vinculat, però els regidors, que a més ho havíem de reflexar a la fulla dels regidors que 
no teníem dedicació. Jo, ja sé que tenia dret a cobrar-ho però una cosa és el dret i una 
altra cosa és si m’ho vaig guanyar jo o no. I el mes d’agost, jo que faig vacances, no 
m’ho vaig guanyar i no he passat cap any dels 4 que hem tingut. Per tant això és una 
qüestió de consciència de cadascú. Ja em sembla bé que es posi sobre la taula, però jo 
li puc dir, per tant, que jo no he cobrat mai en el mes d’agost com a portaveu, perquè 
pensava que no me l’havia guanyada. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: per al·lusions. Jo no li he preguntat si hem de mirar 
qui ha deixat de cobrar més coses en aquest ajuntament. Ens assentem un dia i ens ho 
mirem. Jo no he facturat mai un punyetero quilòmetre de viatges que he fet estant a 
govern i estant a l’oposició. Jo no he facturat bàsicament perquè sobretot al final no 
s’havia ... vull dir, jo no he facturat la majoria de les obertures de pliques a les què he 
vingut. Jo no he facturat als plens extraordinaris que s’han convocat a petició de 
l’oposició, etc... A veure, no crec que es tracti ara mateix de que vostè i jo mirem qui 
ha deixat de cobrar més diners a l’ajuntament però vaja, suposo que tots dos (se sent 
intervenir el regidor Bernabé però no queda enregistrat). No, no, perdó, he dit, val 
perfecte, doncs llavors si el tema només era aquesta ja està entès. Però suposo que 
podríem fer una llista tan vostè com jo de temes en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: a veure, aclarir una qüestió que es veu que no es 
recordo. Fa 4 anys, en aquest punt, es va acordar, no amb el nostre vot sens dubte, que 
tots els portaveus que tenien nòmina cobraven 3.000 euros en nòmina, degut a  aquest 
tema. Tant si es convocava com si no. I les altres persones que anaven a òrgans 
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col·legiats amb assistències, cobraven els 250 euros per liquidació. Per lo tant que 
quedi clar que sí que és un canvi substancial, però sens dubte l’únic que beneficiava 
eren els portaveus que tenien nòmina, que eren la majoria de vostès, que realment 
cobraven fixes tan si es feien les juntes de portaveus com no. I això era l’acord que es 
va arribar fa 4 anys. I ara realment és només per assistència d’aquells que no tinguin 
nòmina, com passava amb els casaments, enrecordi-se’n bé. Que ho tenen impugnat 
per algú, no per mi, i per lo tant que aquell cobrament dels casaments, tenint nòmina, 
això és incompatible, igual com ho és el què realment tinguin nòmina i cobra una 
assistència en un òrgan col·legiat, cosa que realment com estava dintre de la nòmina 
no era per liquidació però és incompatible. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: l’última matisació. Eren 3.000 euros per regidor 
per ser portaveu, cobressis com els cobressis. Però eren 3.000. No havien d’anar per 
mesos. Però és igual, però no havien d’anar per mesos. Vostè tenia dret a els 3.000 
euros. Ara sí que evidentment que la cosa s’ha canviat.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per setze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC PP, una abstenció del regidor del grup municipal CPF, i 
per tant, amb el quòrum legal. 
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

24. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA D'ASSUMPTES DEL PLE I FIXACIÓ DE LA SEV A 
PERIODICITAT 

 
Una vegada celebrades les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou 
ajuntament en data 13 de juny del mateix any, resulta necessari procedir, d’acord amb 
allò que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, a 
la creació i determinació de la composició de la Comissió Informativa o de les 
Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de 
dotar aquest d'un o més òrgans complementaris d’estudi i de deliberació, per fer efectiu 
el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, en la seva redacció actual donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 
atorga, entre d’altres disposicions, a tots els grups municipals integrants de la 
Corporació. 
 
ATÈS que, de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en 
concordança amb la resta de legislació vigent, correspon al Ple de cada Corporació 
determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives d'estudi i 
dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a l'estructura de 



Ple 09/07/2015 – pàg. 57 

l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb 
l'objecte de tractar temes específics. 
 
ATÈS que, de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions han d’estar 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la 
Corporació. 
 
PER TOT AIXÒ, l’Alcalde, de conformitat amb el que disposen els articles 56 i ss. del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en 
concordança amb la resta de legislació vigent, en tot allò que no s'oposi, contradigui o 
resulti incompatible amb les normes anteriors, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- CREAR la Comissió Informativa de caràcter permanent següent: 
Comissió Informativa d’assumptes del Ple.  
 
Segon.- ESTABLIR que la composició de la Comissió Informativa d’assumptes del Ple 
serà la següent:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, com a titular del grup municipal Convergència i Unió. 
Senyor Ferran Jiménez Muñoz, com a suplent del grup municipal Convergència i Unió. 
 
Senyor Rafael Bernabé Pérez, com a titular del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú. 
Senyora Elisabet Pericas Taulats, com a suplent del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú. 
 
Senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a titular del grup municipal Socialista. 
Senyor Juan Antonio Marín Martínez com a suplent del grup municipal Socialista. 
 
Senyor Àngel Profitós Martí com a titular del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya – AM. 
Senyora Francesca Masclans com a suplent del grup municipal Esquerra Republicana 
de Catalunya. 
 
Senyor Francesc Torné Ventura, com a titular del grup municipal Convergència per les 
Franqueses. 
 
Senyor Javier Álvarez Álvarez, com a titular del grup municipal del Partit Popular. 
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Tercer.- ESTABLIR que el funcionament d’aquesta comissió es durà a terme amb el 
sistema de vot ponderat, i per tant, només podrà assistir un representant per cada grup 
municipal (titular o suplent).  
 
Quart.- LES FUNCIONS d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent seran 
l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, de la Junta 
de Govern i, en el seu cas, de l’Alcalde, en aquests dos últims supòsits quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres 
assumptes que no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan 
competent els sol·liciti el dictamen. 
 
Cinquè.- AQUESTA COMISSIÓ celebrarà reunions ordinàries de caràcter mensual, 
d'acord amb el règim de sessions establert, podent celebrar sessions extraordinàries 
quan el seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del 
nombre legal de membres. 
 
Sisè.- El seu funcionament s’ajustarà a allò que disposen els articles 56 i ss. del ROM i 
legislació concordant i, supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
No es produeix cap intervenció. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

25. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES 
INTEGRANTS DE DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS 
MUNICIPALS 

 
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec 
en la sessió plenària de constitució del nou Consistori celebrada el dia 13 de juny de 
2015, en la que hi va haver la proclamació de l’Alcalde. 
  
ATÈS que l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals estableix que, en els trenta dies següents al de la sessió constitutiva del 
Consistori, l’Alcalde ha de convocar la sessió o sessions del Ple de la Corporació  
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necessàries per a l’organització i funcionament dels òrgans de govern i administració 
d’aquest municipi. 
  
VIST allò que disposen l’article 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 56 
i següents del Reglament orgànic municipal (ROM) . 
  
L’alcalde, escoltats els portaveus dels diferents grups municipals, proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents   
  
ACORDS: 
  
Primer.- ESTABLIR, de conformitat amb allò que disposen els articles 48 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i els articles 56 i següents del Reglament Orgànic municipal i 
concordants, que les comissions a les quals fan referència les esmentades disposicions, 
estaran integrades pels regidors/es que s’indiquen a continuació:  
  

• COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 
Sr. Ferran Jiménez Muñoz (grup municipal de Convergència i Unió), President 
Sr. Francesc Colomé Tenas (grup municipal de Convergència i Unió), suplent 
Sr. Rafael Bernabé Pérez (grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú), titular 
Sr. Germán López Sánchez (grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú), 
suplent. 
Sr. Juan Antonio Marín Martínez (grup municipal PSC), titular 
Sr. Juan Antonio Corchado Ponce (grup municipal PSC), suplent 
Sra. Francesca Masclans Badia (grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – 
AM), titular 
Sr. Àngel Profitós Martí (grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – AM), 
suplent 
Sr. Francesc Torné Ventura (grup municipal Convergència per les Franqueses), titular 
Sr. Javier Álvarez Álvarez (grup municipal Partit Popular), titular 
 
El funcionament d’aquesta comissió es durà a terme amb el sistema de vot ponderat. 
Per tant, únicament assistirà un representant per cada grup municipal (titular o 
suplent). 
  

• CONSELL DE LA PAGESIA: 
  

Presidenta: Rosa Maria Pruna Esteve (grup municipal de Convergència i Unió) 
 
Vocals: 
 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual (grup municipal de Convergència i Unió) 
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Sr. José Alexander Vega Sabugueiro (grup municipal Imaginem Les Franqueses en 
Comú) 
Sr. Juan Antonio Marín Martínez (grup municipal PSC)  
Sr. Àngel Profitós Martí (grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – AM) 
Sr. Francesc Torné Ventura (grup municipal Convergència per les Franqueses) 
Sr. Javier Álvarez Álvarez (grup municipal Partit Popular) 
  

• CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: 
 
President sr. Francesc Colomé Tenas 
Regidora d’Educació sra. Marina Ginestí Crusells  
 
Vocals: 
 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual  (grup municipal de Convergència i Unió) 
Sra. Elisabet Pericas Taulats (grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú) 
Sra. Erica Reche Fernández (grup municipal PSC) 
Sra. Francesca Masclans Badia (grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – 
AM) 
Sr. Francesc Torné Ventura (grup municipal Convergència per les Franqueses), titular 
Sr. Javier Álvarez Álvarez (grup municipal Partit Popular), titular 
  

• CONSELL ASSESSOR DE JOVENTUT: 
 
President sr. Francesc Colomé Tenas 
Regidora de Joventut sra. Marina Ginestí Crusells (grup municipal de Convergència i 
Unió) 
 
Vocals: 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual (grup municipal de Convergència i Unió) 
Sr. José Alexander Vega Sabugueiro (grup municipal Imaginem Les Franqueses en 
Comú) 
Sra. Erica Reche Fernández (grup municipal PSC) 
Sra. Francesca Masclans Badia (grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – 
AM) 
Sr. Francesc Torné Ventura (grup municipal Convergència per les Franqueses)  
Sr. Javier Álvarez Álvarez (grup municipal Partit Popular) 

  
• CONSELL DEL POBLE DE LLERONA: 

 
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve, Presidenta, representant del grup municipal de 
Convergència i Unió 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual, representant del grup municipal de Convergència i Unió 
Sra. Elisabet Pericas Taulats, representant del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú 



Ple 09/07/2015 – pàg. 61 

 
• CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT: 

 
Sr. Ferran Jiménez Muñoz, President, representant del grup municipal de 
Convergència i Unió 
Sr. Àngel Profitós Martí, representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – AM 
Sr. José Alexander Vega Sabugueiro, representant del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Vega i diu: bé, en aquest punt el nostre grup votarà a favor 
perquè són tràmits ordinaris, però hi ha un punt, un dels organismes, que és el Consell 
Assessor de Joventut, i vaig demanar el reglament perquè és un organisme que en 
l’anterior legislatura no existia, o no funcionava o no estava activitat. Veig que és un 
organisme del 2002 i el reglament que se m’envia és del 2002 i en cap lloc diu, per 
exemple, que de vocals haguem d’anar membres de l’oposició. De fet, tinc aquí el 
reglament, els vocals que surten són d’entitats juvenils, moltes d’elles extingides. Per 
exemple el RockaLlerona, ens sap greu, però porta uns quants anys una mica mort. Jo 
el què entenc és que s’hauria d’haver fet un procediment que és portar el reglament a 
Ple, fer el reglament, introduint el tema de l’oposició, introduint les noves entitats del 
municipi que es tinguin d’incorporar perquè no sé si aquest nomenament està dintre de 
la normativa. Igualment votarem a favor, però és que un organisme que realment no té 
un reglament actualitzat i ni al dia. Això s’hauria d’haver fet prèviament. Gràcies 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: serveix per a això i serveix per al punt següent. En 
el moment en què se’ns va demanar des de Secretaria que nomenéssim titulars i 
suplents per a determinades coses i només titulars per a d’altres, nosaltres vam 
nomenar titular i suplent a tot arreu, i vam deixar una nota a sota de la carta on dèiem 
que el grup municipal designa titular i suplent per a tots els òrgans. Entenem que la 
representació que ostentem no és per concepte nominal en base a mèrits individuals, 
sinó que ve donada com a expressió de la voluntat popular a favor de la candidatura. 
Per aquest motiu considerem que la impossibilitat del regidor o regidora designat com 
a titular d’assistir a alguna de les sessions de qualsevol dels òrgans col·legiats, no pot 
deixar sense representació el mateix grup municipal si pot ser substituït pel que 
designem com a suplent. Això, per descomptat, val per a nosaltres i val per a qualsevol 
dels altres grups de l’oposició que hem tingut la sort de treure més d’un regidor. Per 
dir-ho d’alguna manera: el govern sempre hi és en aquests òrgans, entre d’altres coses 
perquè és qui convoca. Llavors el què nosaltres vam demanar, que ho vam demanar 
expressament també el dilluns passat i sembla que la cosa, almenys jo d’allà vaig 
treure que estava ben encarrilada, és que es modifiqui el que calgui de manera que tots 
els grups, els de l’oposició que no ho han fet encara, puguin presentar un suplent en 
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aquestes coses i que no ens trobem en que en un moment determinat del fet que una 
persona no pugui assistir a una reunió faci que aquell grup no pugui assabentar-se del 
que està passant, o no tingui capacitat de votar en aquell moment. Espero que això serà 
tingut en compte. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: sr. Profitós, vam dir que es tindria en compte, per 
tant ens emplaçarem a tots els òrgans unipersonals que hem demanat a buscar titular i 
suplent. I en el punt del consell assessor de joventut és un òrgan que fins ara no ha 
funcionat, però que la regidora de cultura, infància i joventut el vol potenciar donada 
la seva edat, entre cometes, i si hem de modificar estatuts ho farem. Ara en principi 
entenem que aquests nomenaments són correctes i mirarem de fer la modificació als 
estatuts que corresponguin.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 

26. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS I A 
LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 

 
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec 
en la sessió plenària de constitució del nou Consistori celebrada el dia 13 de juny de 
2015, en la que hi va haver la proclamació de l’Alcalde. 
 
ATÈS allò que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
 
ATÈS que l’article 9 dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància 
i Joventut estableix que la Junta de Govern del Patronat està integrada per  
 

a) El President 
b) El Vice-president 
c) Quatre regidors designats pel Ple de l’Ajuntament. 
d) Un representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les 

competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre els 
presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest. 

 
ATÈS que l’article 12 dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports estableix que el 
Consell d’Administració d’aquest estarà integrat per:   
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a) El President 
b) El Vice-president 
c) Tres regidors designats pel Ple de l’Ajuntament. 
d) Un representant de les entitats esportives locals, designat per aquestes 

mateixes entitats al Consell General.  
 
ATÈS, per altra banda, que, habitualment i a la pràctica, els regidors designats pel Ple 
per a formar part dels dos esmentats òrgans col·legiats en són un per cadascun dels 
grups municipals que es constitueixen en cada mandat de la Corporació, amb 
independència del nombre (taxat) de regidors/es que s’ha assenyalat anteriorment.  
 
ATÈS que, actualment, hi ha constituïts sis grups polítics municipals i que es creu 
convenient seguir amb el costum mencionat i, per tant, que tots ells tinguin un 
representant als mencionats òrgans.   
 
ATÈS que no es considera imprescindible tramitar una modificació dels estatuts per 
adequar-los a l’esmentada pràctica política, en el benentès que la mateixa no incideix ni 
en el règim jurídic ni el règim competencial, pressupostari, etc.... dels patronats.       
 
TENINT EN COMPTE que, per Decrets de l’Alcalde núm. 620/2015 i 621/2015, 
ambdós de data 16 de juny de 2015, es van designar el President i la Vice-Presidenta del 
Patronat d’Esports i la Presidenta i el Vice-President del Patronat de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut.  
 
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.- ESTABLIR que la composició del Consell d’Administració del Patronat 
Municipal d’Esports serà, en endavant, la següent:  

- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (President). 
- Sra. Marina Ginestí Crusells (Vice-presidenta). 
-Sr. Germán López Sánchez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses 
en Comú. 
- Sr. Juan Antonio Corchado Ponce, representant del grup municipal Socialista. 
- Sr. Àngel Profitós Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya, Acord Municipal. 
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les 
Franqueses.  
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular. 
 
Segon.- ESTABLIR que la composició de la Junta de Govern del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut serà, en endavant, la següent:  
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- Sra. Marina Ginestí Crusells (Presidenta). 
- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (Vice-president). 
-Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses 
en Comú. 
- Sr. Juan Antonio Marín Martínez, representant del grup municipal Socialista. 
- Sra. Francesca Masclans Badia, representant del grup municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya, Acord Municipal. 
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les 
Franqueses.  
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular. 

 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb 
el quòrum legal.  
 
El sr. President dóna pas al punt següent de l’ordre del dia: 
 
 

27. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS 
SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES 
QUE FORMA PART L'AJUNTAMENT 

 
Una vegada celebrades les Eleccions locals i constituït el nou ajuntament, resulta 
necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans 
col·legiats de les entitats locals supramunicipals, consorcis i mancomunitats de les quals 
forma part l’ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38 c) del Reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 
És per això que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 
Primer.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament en les entitats 
supramunicipals, consorcis i mancomunitats que s’indiquen a continuació, els 
regidors/es següents:  

 
• CONSORCI PER A LA DEFENSA CONCA BESOS: ROSA MARIA PRUNA 

ESTEVE 
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• ADF MONTSENY-CONGOST: ROSA MARIA PRUNA ESTEVE. 
 
• MANCOMUNITAT AIGÜES TER-LLOBREGAT: JORDI GANDUXÉ 

PASCUAL. 
 

• SERVEI COMARCAL D’INCENDIS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ. 
 

• CONSORCI LOCALRET: FRANCESC COLOMÉ TENAS.  
 
• COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: MOISÉS TORRES 

ENRIQUE.  
 

• XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: ROSA 
MARIA PRUNA I ESTEVE. 

 
• CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS: MOISÉS 

TORRES ENRIQUE. 
 

• CONSORCI GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL VALLÈS ORIENTAL 
(SECTOR CENTRAL): ROSA MARIA PRUNA ESTEVE. 

 
• XARXA LOCAL DE CONSUM: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ. 
 
• AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT 

URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU): 
MOISÉS TORRES ENRIQUE. 

 
• CONSORCI TELEDIGITAL GRANOLLERS: FRANCESC COLOMÉ 

TENAS. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les entitats, consorcis i mancomunitats 
esmentades i als caps de les àrees en què s’organitza l’ajuntament. 
 
El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: ja ho vaig fer en una junta de portaveus em sembla 
el mes d’abril, aproximadament, i després ho vaig tornar a repetir ara fa poc, així com 
vam aprovar entrar a la LOCALRET GRANOLLERS, vam aprovar no entrar amb la 
mateixa empresa que és el CONSORCI DE RESIDUS, que gestiona també Granollers. I 
jo vaig preguntar: formalment estem fora o no estem fora? Perquè entenem que és un 
nou organisme, que nosaltres hem rebutjat que l’autoritat la tingui Granollers, en aquest 
Ple, i que per tant no estem dintre formalment, perquè l’altre ja no existeix, ha passat a 
la història. Per tant aquesta pregunta, de moment, no se m’ha respost. A més a més 
vostè em va reconèixer que ara mateix ens produeix més pèrdues que guanys. Està 
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dintre tenint en compte que amb el nou contracte d’escombraries ho gestionem 
nosaltres, menys el de tema de l’orgànica que hem de pagar per anar a llençar-la? Vol 
dir que ens solidaritzem amb municipis i obtenim zero guanys nosaltres. Per tant estaria 
bé que si amb el mandat de Ple ja n’hi ha prou sortíssim, i sinó  es torni a plantejar en 
aquest Ple què fem. 
 
Pren la paraula el sr. Torné i diu: el nostre grup en el tema de la designació a altres 
òrgans, que vol dir la representació d’aquest consistori amb altres empreses públiques o 
entitats, jo crec que un punt com aquest que el govern no té majoria, ho tenia de pactar 
amb la resta de grups del consistori. Al no fer-ho, fa una proposta al seu interès però 
això no vol dir que s’hagi fet bé. Per lo tant jo penso que discutir si el representant són 
els del consistori o no són, o només són del govern, és una discussió igual com les 
altres, un miqueta fora de lloc. Per lo tant que ens abstindrem en aquesta votació. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: de moment estem dins del Consorci de Gestió de 
Residus perquè de moment ens estan fent la selectiva i ens l’hauran de fer per un cert 
temps. Llavors quan el concurs d’escombraries finalment finalitzi, llavors hem de 
prendre la decisió del què fem. I la prendrem evidentment no només aquest grup, sinó 
algun grup més perquè si no, no sumarem.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, ILFC i PP, sis abstencions dels regidors dels grups municipals 
PSC, ERC-AM i CPF, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                              
 
 


