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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2017/12

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 / de novembre / 2017

Durada

Des de les 20:00 fins a les 21:45 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde

SÍ

Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde

SÍ

Rosa Maria Pruna Esteve, tercera tinenta d’alcalde

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde

SÍ

Moisés Torres Enrique, regidor

SÍ

Marina Ginestí Crusells, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, regidor

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Elisabet Pericas Taulats, regidora

SÍ

Germán López Sánchez, regidor

SÍ

José Alexander Vega Sabugueiro, regidor

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Àngel Profitós Martí, regidor

SÍ

Rosa Maria Cassà Vila, regidora

SÍ

Francesc Torné Ventura, regidor

SÍ

Martha Esperanza Ilona Edel

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=1

Pressa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Martha Esperanza
Ilona Edel del grup municipal Partit Popular
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=2

Donar compte del canvi de denominació del grup municipal Convergència i
Unió que passa a denominar-se grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=3

Donar compte de l'informe d'intervenció de seguiment del pla d'ajust
corresponent al tercer trimestre de 2017
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=4

Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament, patronats
municipals i empresa municipal a 30 de setembre de 2017 en compliment de
l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació
trimestral previst a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=5
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Donar compte de l'informe sobre el període mitjà de pagament corresponent al
tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament, patronats municipals i empresa
municipal Les Franqueses Entorn Verd SA, en els termes establerts pel Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=6

Donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita
contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2017 de l'ajuntament i
patronats municipals
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=7

Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit numero
002/2017 amb modalitat de transferència de crèdit
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=8

Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb
referència a l'1 de gener de 2017
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=9

Proposta d'autorització al tècnic en gestió urbanística de compatibilitat per al
desenvolupament d'altres funcions professionals fora de l'àmbit de la
Corporació
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=10

Proposta d'autorització al tècnic auxiliar informàtic de compatibilitat per al
desenvolupament d'altres funcions professionals fora de l'àmbit de la
Corporació
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=11

Proposta d'adequació singular i excepcional del lloc de treball de peó de
manteniment i ordenança de les àrees de Secretaria, Obres i Serveis de
l'Ajuntament i els seus patronats i consegüent modificació de la relació de llocs
de treball
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=12

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, per
aprovar una declaració institucional per la llibertat de les preses i presos
polítics
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=13

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de 2017, amb
motiu del dia contra la violència envers les dones
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=14

Moció presentada pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 23 de novembre de
2017, per a l'adhesió al decàleg per la consolidació, protecció i millora del
model educatiu català de Somescola.cat
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=15

Precs, preguntes i interpel·lacions
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171130&punto=16
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

