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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2019/9  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària 

Data  11 de juliol de 2019  

Durada  Des de les 16.30 fins a les 17.25 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 

Jordi Ganduxé Pascual, segon tinent d’alcalde SÍ 

Montse Vila i Fortuny, tercera tinenta d’alcalde SÍ 

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde SÍ 

Marta Reche Lavado, cinqueña tinenta d’alcalde SÍ 

Marina Ginestí i Crusells, regidora SÍ 

Moises Torres Enrique, regidor SÍ 

Sonia Tena i Belmonte, regidora SÍ 

Marta Sánchez Jiménez, regidora SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 



 

 

Imma Ortega i Martí, regidora SÍ 

Àngel Profitós i Martí, regidor SÍ 

Amador Doncel Márquez, regidor SÍ 

Francisco Domínguez Velarde, regidor SÍ 

Maria Forns Roca, regidora 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 

 

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL  

 

 
1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 1725/2019, de 18 de juny de 

2019, i 1899/2019, de 4 de juliol de 2019, sobre la constitució de la Junta 
de Govern Local i la delegació de competències de l’Alcaldia. 
 

 
La secretària presenta el Decret núm. 1725/2019, on s’ha incorporat la modificació 
efectuada per Decret núm. 1899/2019, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració. 
 
2. La Junta de Govern Local és un òrgan d’existència necessària en els municipis amb 
una població de dret superior als 5.000 habitants. En conseqüència, correspon 
designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 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, que determina que la Junta de 
Govern Local és integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del 
nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde, el qual n’ha de 
donar compte al Ple. 
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2. Article 53 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, sobre 
atribucions de la Junta de Govern Local.  
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 
 
President: 
 
Francesc Colomé i Tenas 
 
Vocals: 
 
Juan Antonio Corchado Ponce  
Jordi Ganduxé i Pascual 
Montse Vila i Fortuny 
José Antonio Aguilera Galera 
Marta Reche Lavado 
 
Segon.- A requeriment del seu president, hi podran assistir amb veu i sense vot els 
restants membres de l’equip de govern i el personal al servei de la Corporació. 
 
ESTABLIR que un representant de cada grup municipal de l’oposició podrà assistir, 
amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries setmanals 
tots els dijous a les 10 hores a la Sala de Juntes de l’Ajuntament. Durant el període 
vacacional, l’alcalde podrà flexibilitzar aquesta periodicitat. Si el dijous és un dia festiu, 
la sessió es celebrarà el dia hàbil anterior.  
 
Quart.- La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a 
l’Alcaldia en l’exercici de les seves competències. Per delegació d’aquesta Alcaldia la 
Junta de Govern Local exercirà les competències següents: 
 
A) En matèria d’urbanisme  

 
1. Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general no atribuïdes expressament al Ple. Així mateix, l’aprovació 
dels instruments de planejament general del municipi no expressament atribuïdes 
al Ple, l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització. 

2. Adopció dels acords relatius a les suspensions de llicències, sempre que es 
vinculin a la formulació o modificació del planejament urbanístic o dels seus 
respectius avenços, referits al punt anterior. 

3. Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística i 
els que en cap tinguin per objecte l’alteració de qualsevol dels instruments 
d’ordenació previstos a la legislació urbanística, que resten reservats al Ple. 



 

 

4. Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió. 

5. Aprovació i concessió de llicències urbanístiques, és a dir, tots els actes de 
transformació o utilització del sòl i el subsòl, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres (edificació de nova planta, ampliació d’edificacions, 
reforma o rehabilitació d’edificis, legalitzacions d’obres, piscines, enderrocs i 
moviments de terres, parcel·lacions, i en general tots el que determina l’article 187 
de la Llei d’Urbanisme). 

6. Aprovació de la liquidació definitiva de llicències urbanístiques concedides per 
Junta de Govern Local. 

7. Autorització d’obres i usos provisionals. 
8. Aprovació prèvia de projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable. 
9. Acceptació de les cessions de vials i dotacions derivades de l’acció urbanística i 

l’acord de recepció de les obres d’urbanització. 
 

B) En matèria d’activitats 
 
1. Concessió de llicències ambientals, recreatives i de taxi. 

 
C) En matèria d’obres i serveis 

 
1. Concessió de llicències a companyies distribuïdores de serveis.  

 
D) En matèria de personal 

 
1. Aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel 

Ple Municipal. 
2. Aprovació de les bases per a la selecció definitiva i provisió de llocs de treball del 

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

3. 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. 

4. Aprovació de les dietes dels regidors/es electes, sense dedicació exclusiva ni 
parcial. 

5. Aprovació de les vacances del personal de la Corporació. 
 

E) En matèria de contractació 
 

1. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, de concessions d’obres, concessions de serveis, 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 
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seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, excepte els contractes 
menors. 
 

F) En matèria d’hisenda 
 
1. Aprovació de quotes urbanístiques. 
2. Fraccionament de tributs i taxes municipals, en cas que l’interessat no presenti 

l’aval requerit o quan s’apliquin compensacions. 
3. Aprovació de crèdits incobrables. 
4. Aprovació de les liquidacions anuals i trimestrals dels convenis subscrits amb 

SOREA i SEAE. 
5. Aprovació de la gestió de la recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona. 
6. Reconeixement d’obligacions d’exercicis anteriors, com a conseqüència de la 

realització d’una despesa efectivament realitzada en els mateixos. 
7. Reconeixement extrajudicial de crèdits quan no existeixi dotació pressupostària. 
 
G) En matèria de subvencions 

 
1. Procediment de concessió de subvencions, per concurrència competitiva o 

adjudicació directa, per imports superiors a 6.000 euros i inferiors a 100.000 euros. 
 

H) En matèria de convenis 
 
1. Aprovació de convenis sense contingut econòmic, llevat d’aquells supòsits en els 

que la seva competència correspongui al Ple municipal. 
2. Aprovació de convenis amb contingut econòmic, per imports superiors a 6.000 

euros i inferiors a 100.000 euros, llevat d’aquells supòsits en els que la seva 
competència correspongui al Ple municipal. 
 

I) En matèria de seguretat ciutadana 
  

1. Aprovació dels Plans d’Emergència Municipals i Pla d’Actuació Municipal. 
2. Procediments sancionadors en matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells 

supòsits en els que la seva competència correspongui al Ple municipal. 
 

J) En matèria de via pública 
 
1. Autorització d’actes a la via pública (sol·licituds d’actes per part d’entitats privades 

sense ànim de lucre o entitats públiques). 
2. Aprovació, modificació o baixes de les llicències dels mercats municipals.  
3. Aprovació de llicències d’activitats diverses (Summer Market, Fira de Nadal, etc.). 
 
Cinquè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 21 de juny de 2019. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 



 

 

Setè.- Notificar aquesta resolució als tinents/es d’alcalde, als grups municipals i a les 
diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

 
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=2  

  

  
 

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1726/2019, de 18 de juny de 
2019, sobre el nomenament dels tinents/es d’Alcalde. 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari establir una nova 
organització municipal, en particular pel que fa a la designació de tinents/es d’alcalde. 
 
2. Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2019 s’han designat els membres 
de la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments legals 
 
1. Articles 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, i 23.3 de la Llei 7/1085, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, segons els quals l’alcalde designa i revoca 
lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i el 
substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de 
malaltia.  
 
2. Article 46 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, que 
estableix que el nomenament i el cessament de tinents d’alcalde es farà mitjançant 
resolució de l’alcalde, de la qual se’n donarà compte al Ple i es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de 
la signatura de la resolució per part de l’alcalde, llevat que es digui una altra cosa. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=2
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Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar tinents/es d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i regidores 
membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen: 
 

 Primer tinent d’alcalde: Juan Antonio Corchado Ponce  

 Segon tinent d’alcalde: Jordi Ganduxé i Pascual 

 Tercera tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny 

 Quart tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera 

 Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado 
 
Segon.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels 
tinents/es d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent: 
 

 Primer tinent d’alcalde: Juan Antonio Corchado Ponce  

 Segon tinent d’alcalde: Jordi Ganduxé i Pascual 

 Tercera tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny 

 Quart tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera 

 Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado 
 
Tercer.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 21 de juny de 2019. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i 
a les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

 
Sisè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=3  
 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=3


 

 

 
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny de 

2019, sobre el nomenament dels regidors/es delegats i la creació de les 
diferents àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès.  
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari establir un règim de 
delegacions de competències de caràcter general a favor dels tinents i tinentes 
d’alcalde, i un altre de caràcter especial a favor dels diferents regidors i regidores, amb 
l’objecte d’imprimir celeritat i eficàcia a l’actuació municipal. 
 
2. Per Resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2019 s’han nomenat els tinents/es 
d’alcalde. 
 
Fonaments legals 
 
1. Articles 56.1 i 56.2 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, en concordança amb 
l’article 43.3 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, 
estableixen que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de 
l’article 53.3, en els membres de la Junta de Govern Local. 
 
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les 
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
 
3. L’article 56.3 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, en concordança amb els 
articles 43.4 i 43.5 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, 
estableix que l’alcalde pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a 
favor de qualsevol regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. 
 
4. L’article 44.2 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, estableix 
que la delegació d’atribucions de l’alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data 
de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici 
de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
5. L’article 45 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, estableix 
que es donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera 
sessió que porti a terme després de la resolució corresponent. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
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RESOLC: 
 
Primer.- Crear les següents àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals: 
 
Gabinet d’Alcaldia 
Gerència 
Àrea de Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics 

 
1. Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient 
2. Regidoria de Cultura 
3. Regidoria de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
4. Regidoria d’Educació 
5. Regidoria d’Esports 
6. Regidoria de Feminisme i Igualtat 
7. Regidoria de Gent Gran 
8. Regidoria d’Hisenda 
9. Regidoria d’Infància i Joventut 
10. Regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat 
11. Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes 
12. Regidoria de Pla de Barris 
13. Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge 
14. Regidora de Règim Intern 
15. Regidoria de Sanitat i Salut Pública 
16. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
17. Regidoria de Turisme 
18. Regidoria d’Urbanisme 

 
Segon.- Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a 
continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió de les àrees o 
regidories que s’esmenten a continuació: 
 
Regidor/a delegat/a   Àrees o regidories   
Marina Ginestí i Crusells Àrea de Presidència: Comunicació, Protocol i 

Relacions Institucionals, i Processos Estratègics 
Jordi Ganduxé i Pascual Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient 
Juan Antonio Corchado Ponce Regidoria de Cultura 
Sonia Tena Belmonte  Regidoria de Dinamització Econòmica, Mercats, 

Comerç i Activitats 
José Antonio Aguilera Galera  Regidoria d’Educació 
Montse Vila i Fortuny   Regidoria d’Esports 
Marta Reche Lavado   Regidoria de Feminisme i Igualtat 
Sonia Tena Belmonte   Regidoria de Gent Gran 
Montse Vila i Fortuny   Regidoria d’Hisenda 
Marta Reche Lavado   Regidoria d’Infància i Joventut 
Moises Torres Enrique  Regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat 
Juan Antonio Corchado Ponce Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes 
Jordi Ganduxé i Pascual   Regidoria de Pla de Barris 
Marta Sánchez Jiménez  Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge 
Montse Vila i Fortuny   Regidora de Règim Intern 



 

 

Marina Ginestí Crusells   Regidoria de Sanitat i Salut Pública 
Juan Antonio Marín Martínez Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i 

Convivència 
Marta Reche Lavado   Regidoria de Turisme 
Jordi Ganduxé i Pascual   Regidoria d’Urbanisme 
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació especial no inclouen cap facultat 
resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent/a d’alcalde que tingui assignats els 
àmbits competencials corresponents a l’apartat següent. 
 
Tercer.- Nomenar i efectuar a favor dels tinents i tinentes d’alcalde que s’esmenten a 
continuació una delegació general d’atribucions que s’esmenten a continuació: 
 
Tinent/a d’alcalde   Àrees o regidories   
Montse Vila i Fortuny  Àrea de Presidència: Comunicació, Protocol i 

Relacions Institucionals, i Processos Estratègics 
Jordi Ganduxé i Pascual Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient 
Juan Antonio Corchado Ponce Regidoria de Cultura 
Jordi Ganduxé i Pascual  Regidoria de Dinamització Econòmica, Mercats, 

Comerç i Activitats 
José Antonio Aguilera Galera  Regidoria d’Educació 
Montse Vila i Fortuny   Regidoria d’Esports 
Marta Reche Lavado   Regidoria de Feminisme i Igualtat 
Jordi Ganduxé i Pascual   Regidoria de Gent Gran 
Montse Vila i Fortuny   Regidoria d’Hisenda 
Marta Reche Lavado   Regidoria d’Infància i Joventut 
Jordi Ganduxé i Pascual   Regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat 
Juan Antonio Corchado Ponce Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes 
Jordi Ganduxé i Pascual   Regidoria de Pla de Barris 
Marta Reche Lavado   Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge 
Montse Vila i Fortuny   Regidora de Règim Intern 
Jordi Ganduxé i Pascual    Regidoria de Sanitat i Salut Pública 
José Antonio Aguilera Galera  Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i 

Convivència 
Marta Reche Lavado   Regidoria de Turisme 
Jordi Ganduxé Pascual   Regidoria d’Urbanisme 
  
La delegació general de competències a favor dels tinents i tinentes d’alcalde a la qual 
s’ha fet referència anteriorment inclou la signatura dels documents de tràmit o 
definitius, que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada.  
 
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan. 
 
En el text de les resolucions dictades en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text 
següent: 
 
“En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde núm. ....... de data .........”. 
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Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària. 
 
Cinquè.- Aquestes delegacions tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2019-
2023, sense perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Sisè.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les 
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà 
exercida la facultat de suplència en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la 
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per odre del seu nomenament. 
 
Setè.- De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de 
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, és 
competent per autoritzar un matrimoni civil l’alcalde del municipi on se celebri el 
matrimoni o regidor/a en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la competència 
per autoritzar un matrimoni civil serà de l’Alcalde i, a més, mitjançant delegació 
conferida per aquesta resolució, també l’exerciran els tinents/es d’alcalde i la resta de 
regidors/es del Consistori. 
 
Vuitè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 21 de juny de 2019. 
 
Novè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
Desè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i a 
les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

 
Onzè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=4  
 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=4


 

 

 

 

 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1808/2019, de 26 de juny de 

2019, sobre el nomenament de la presidència i vicepresidència del 
Patronat municipal d’Esports. 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 7.2 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports estableix que correspon a 
l’Alcalde el nomenament del President/a i del Vicepresident/a del Patronat. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Nomenar la regidora senyora Montse Vila i Fortuny com a Presidenta del 
Patronat municipal d’Esports. 
 
SEGON.- Nomenar el regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a 
Vicepresident del Patronat municipal d’Esports. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals, 
al Patronat municipal d’Esports i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  

 
CINQUÈ.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=5  
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=5
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5. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1807/2019, de 26 de juny de 

2019, sobre el nomenament de la presidència i vicepresidència del 
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 7.I.a) dels Estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut estableix que correspon a l’Alcalde el nomenament del President/a i del 
Vicepresident/a del Patronat. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Nomenar el regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a President 
del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.  
 
SEGON.- Nomenar la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells com a Vicepresidenta 
del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals, 
al Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i a les diferents àrees 
de l’Ajuntament.  

 
CINQUÈ.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=6  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=6


 

 

 

 
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1806/2019, de 26 de juny de 

2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell de Poble de 
Corró d’Amunt. 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 2.d) dels Estatuts dels Consells de Poble estableix que presidirà el Consell 
de Poble el regidor en qui l’Alcalde delegui, a proposta del cap de llista de la 
candidatura més votada en la demarcació del Consell.  
 
2. A les darreres eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, la candidatura 
que va obtenir més vots a la demarcació del Consell de Poble de Corró d’Amunt va ser 
Junts per les Franqueses (JXLF).  
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar les funcions de Presidència del Consell de Poble de Corró d’Amunt 
al senyor Jordi Ganduxé i Pascual, regidor del grup municipal Junts per les 
Franqueses (JXLF).  
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la persona nomenada, als grups municipals, al 
Consell de Poble de Corró d’Amunt i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  

 
QUART.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=7  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=7
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7. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1805/2019, de 26 de juny de 

2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell de Poble de 
Llerona. 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 2.d) dels Estatuts dels Consells de Poble estableix que presidirà el Consell 
de Poble el regidor en qui l’Alcalde delegui, a proposta del cap de llista de la 
candidatura més votada en la demarcació del Consell.  
 
2. A les darreres eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, la candidatura 
que va obtenir més vots a la demarcació del Consell de Poble de Llerona va ser Junts 
per les Franqueses (JXLF).  
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar les funcions de Presidència del Consell de Poble de Llerona a la 
senyora Montse Vila i Fortuny, regidora del grup municipal Junts per les Franqueses 
(JXLF).  
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la persona nomenada, als grups municipals, al 
Consell de Poble de Llerona i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  

 
QUART.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=8  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=8


 

 

 

 

 
8. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1804/2019, de 26 de juny de 

2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell de Pagesia. 
 

 
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia estableix que el President/a 
del Consell de la Pagesia serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.  
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar les funcions de Presidència del Consell de la Pagesia al regidor 
senyor Jordi Ganduxé i Pascual.  
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la persona nomenada, als grups municipals, al 
Consell de la Pagesia i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  

 
QUART.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=9  

 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=9
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9. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1809/2019, de 26 de juny de 

2019, sobre el nomenament de la presidència del Consell Escolar 
Municipal. 
 

 
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 4 del Reglament del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès 
estableix que el Consell estarà presidit per l’Alcalde o la persona en qui delegui.  
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal de les 
Franqueses del Vallès al regidor senyor José Antonio Aguilera Galera.  
 
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 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.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la persona nomenada, als grups municipals, al 
Consell Escolar Municipal i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  

 
QUART.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=10  

 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=10


 

 

 
10. Donar compte de la constitució dels grups municipals de l’Ajuntament de 

les Franqueses del Vallès. 
 

 
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, s’han de crear els grups municipals 
per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació. 
 
2. Dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació, els grups 
municipals s’han constituït mitjançant escrit adreçat a l’Alcalde i signat per tots els 
seus integrants, i on es designa el portaveu titular i suplent del grup municipal.  
 
Fonaments legals 
 
1. Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
sobre constitució dels grups polítics. 
 
2. Article 50 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, en relació a la creació dels grups 
municipals. 
 
3. Articles 29 i 30 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès sobre 
constitució dels grups municipals. 
 
4. Articles 23 a 29 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, sobre 
constitució i organització dels grups municipals. 
 
Com a Alcalde-President proposo donar compte al Ple de la Corporació del punt 
següent 
 
ÚNIC.- Declarar constituïts els següents grups municipals de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès: 
 
Grup municipal Junts per les Franqueses (sigles: JXLF) 
 
Integrat pels regidors/es: 
 
Francesc Colomé i Tenas 
Marina Ginestí i Crusells 
Moises Torres i Enrique 
Montse Vila i Fortuny 
Jordi Ganduxé i Pascual 
Sònia Tena i Belmonte 
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Portaveu del grup municipal:  

- Titular: Montse Vila i Fortuny 
- Suplent: Jordi Ganduxé i Pascual 

 
Grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (sigles: 
PSC-CP) 
 
Integrat pels regidors/es: 
 
Juan Antonio Corchado Ponce 
Marta Reche Lavado 
José Antonio Aguilera Galera 
Marta Sánchez Jiménez 
Juan Antonio Marín Martínez 
 
Portaveu del grup municipal:  

- Titular: Juan Antonio Corchado Ponce 
- Suplent: José Antonio Aguilera Galera 

 

Grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (sigles: IEC-AM) 
 
Integrat pels regidors/es: 
 
Rafael Bernabé Pérez 
Imma Ortega i Martí 
Àngel Profitós i Martí 
 
Portaveu del grup municipal:  

- Titular: Rafael Bernabé Pérez 
- Suplent: Àngel Profitós i Martí 

 
Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (sigles: CsLFV) 
 
Integrat pels regidors/es: 
 
Amador Doncel Márquez 
Francisco Domínguez Velarde 
 
Portaveu del grup municipal: 

- Titular: Amador Doncel Márquez 
- Suplent: Francisco Domínguez Velarde 

 
Grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(sigles: Sal-CUP-Amunt) 
 
Integrat per la regidora: 
 
Maria Forns Roca 
 
Portaveu del grup municipal: 

- Titular: Maria Forns Roca 



 

 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=11  

 

B) PART RESOLUTIVA 

 

 
11. Proposta sobre l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de 

la Junta de Govern Local. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari establir la periodicitat i 
l’horari de celebració de les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local.  
 
Fonaments legals 
 
1. Article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
i el 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 determinen que la Junta de Govern Local 
és d’existència obligatòria en aquest municipi.  
 
2. L’article 98 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 estableix que el Ple té sessió 
ordinària, com a mínim, cada dos mesos en els ajuntaments de municipis d’una 
població de 5.001 i 20.000 habitants. 
 
3. L’article 99 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, determina que la Junta de Govern 
Local, per exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la 
periodicitat determinada pel Ple. 
 
4. L’article 38 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, estableix 
que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde convocarà 
sessió extraordinària del Ple per tal de resoldre, entre d’altres qüestions, la periodicitat 
de les sessions plenàries. 
 
5. Vista la sentència del Tribunal Constitucional de 26 de setembre de 2013, que 
interpreta que les sessions de la Junta de Govern Local, quan actua en exercici de 
competències delegades del Ple, han de ser públiques. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=11
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Com a Alcalde-President, en ús de les atribucions conferides per la normativa de 
règim local, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc el 
darrer dijous de cada mes, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. En cas 
que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió es realitzarà el dia hàbil anterior. 
 
SEGON.- Establir que el mes d’agost no hi haurà sessió plenària, sempre i quan això 
no menyscabi la gestió dels serveis municipals. 
 
TERCER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb 
caràcter reservat, tinguin periodicitat setmanal, els dijous a les 10 hores a la Sala de 
Juntes de l’Ajuntament, prèvia convocatòria. En cas que aquest dia preestablert sigui 
festiu, la sessió es realitzarà el dia hàbil anterior. En el cas que hi hagi convocada una 
sessió ordinària de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, aquesta es 
convocarà a les 10 hores, i la Junta de Govern Local, amb caràcter reservat, es 
convocarà a les 10.05 hores si bé la sessió s’iniciarà un cop finalitzi la de caràcter 
reservat. 
 
QUART.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, amb 
caràcter públic, es celebraran el segon i últim dijous de cada mes, a les 10 hores, a la 
Sala de Juntes de l’Ajuntament, prèvia convocatòria i sempre que hi hagi assumptes a 
tractar. En cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió es realitzarà el dia 
hàbil anterior. 
 
CINQUÈ.- Establir que en el mes d’agost no hi haurà sessió reservada de la Junta de 
Govern Local, i tampoc sessió de caràcter públic, sempre i quan això no menyscabi la 
gestió dels serveis municipals.  
 
SISÈ.- L’Alcaldia de la Corporació podrà suspendre la celebració de les sessions de 
caràcter reservat de la Junta de Govern Local, així com la pública del mes d’agost, i té 
la facultat d’alterar les que coincideixin amb els períodes de vacances de Nadal i de 
Setmana Santa o d’altres jornades festives, sempre que això no afecti la gestió dels 
serveis municipals, així com en d’altres circumstàncies que ho aconsellin.  
 
SETÈ.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i el vot 
en contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 vot en contra.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=12  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=12


 

 

 
12. Proposta sobre la creació de la Junta de Portaveus, designació dels seus 

membres i la fixació del seu règim d’organització i funcionament, així com 
la seva periodicitat 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, cal adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració.  
 
2. La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització 
municipal, de caràcter deliberant i no resolutori, integrat per l’Alcalde i els Portaveus, 
titulars o suplents, de cadascun dels grups polítics municipals. 
 
Fonaments legals 
 
1. L’article 49 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, preveu la creació d’òrgans 
municipals complementaris.  
 
2. Els articles 34 i 35 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès preveuen la figura de la Junta de Portaveus.  
 
Com a Alcalde-President, en ús de les atribucions conferides per la normativa de 
règim local, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
com a òrgan complementari de l’organització municipal. 
 
SEGON.- La Junta de Portaveus serà presidida per l’Alcalde o persona en qui delegui i 
l’integrarà el portaveu, o si escau, el portaveu suplent, de cada Grup polític municipal: 
 
Grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) 
Grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
Grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (sigles: IEC-AM) 
Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV) 
Grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-
Amunt) 
 
TERCER.- La Junta de Portaveus tindrà les atribucions següents: 
 

a) El coneixement previ dels assumptes que tinguin una transcendència especial 
per la Corporació i de tots aquells assumptes i dictàmens que les Comissions 
Informatives elevin al Ple de la Corporació i a la Junta de Govern Local. 
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b) L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde decideixi sotmetre a 
la seva consideració. 
 

c) La coordinació de les intervencions i posicionaments dels diferents Grups 
municipals en les sessions plenàries. 
 

d) La Junta de Portaveus podrà ser consultada per a la confecció de l’ordre del 
dia de les sessions plenàries, així com per a l’elecció de la data i l’horari de 
celebració del ple. 
 

e) La Junta de Portaveus podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de 
propostes no dictaminades per les comissions informatives en l’ordre del dia 
com a proposicions de la junta. 
 

f) La Junta de Portaveus podrà ser consultada per l’alcaldia, sempre que les 
circumstàncies ho permetin, per a l’adopció de les mesures extraordinàries a 
què fan referència els apartats k) i m) de l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

g) La Junta de Portaveus podrà manifestar el parer de la corporació envers 
qualsevol tema. De l’expressat parer se’n donarà compte al Ple, amb el detall 
de la votació posat de manifest en la Junta i sense debat. De les mocions que 
hagin estat aprovades per la Junta de Portaveus, els grups municipals que ho 
desitgin podran justificar el sentit del seu vot. 
 

h) La Junta de Portaveus proposarà al celebració de les comissions informatives 
que corresponguin. En cas que hi hagi acord sobre aquesta proposta, la 
comissió proposada s’haurà d’efectuar en el termini màxim d’un mes.  
 

i) 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 de la Junta de Portaveus 
 
Els acords de la Junta de Portaveus es prendran, si pot ser, per unanimitat. En cas de 
discrepància s’aplicarà el sistema de vot ponderat. Per a la vàlida adopció dels acords, 
caldrà la majoria simple dels seus membres i el vot serà sempre ponderat. 

 
Règim jurídic i de funcionament de la Junta de Portaveus 
 
La Junta de Portaveus es reunirà de forma ordinària, una vegada al mes, segons la 
convocatòria que a aquest efecte farà el seu President/a 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 el 
President/a o el regidor/a en qui delegui, i la Secretaria de l’Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui.  
 
A instància de la majoria de portaveus, o per si mateix, el President/a 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. El President/a, 
en aquest cas, haurà de reunir la Junta de Portaveus en un termini de set dies 
naturals. 



 

 

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, o funcionari/ària en qui delegui.  
 
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 i tampoc percebrà indemnització 
o dieta.  
 
QUART.- La Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari els penúltims dijous 
de cada mes, setmana prèvia al Ple ordinari que es correspongui, a les 18.30 hores a 
la Sala de Juntes de Govern de la Casa consistorial de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
 
CINQUÈ.- A requeriment del seu President/a, també podran assistir a les sessions de 
la Junta de Portaveus, altres membres corporatius i personal al servei de la 
Corporació. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals. 
 
SETÈ.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i els vots en contra 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), 
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=13  

 

 
13. Proposta sobre la creació de la Comissió Informativa d’assumptes del Ple 

i la fixació del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva 
periodicitat. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=13
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2. Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de caràcter assessor i 
articulador de la participació dels grups municipals. 
 
3. Correspon, doncs, la creació, composició i determinació del règim d’organització i 
funcionament de les Comissions Informatives de caràcter permanent. 
 
Fonaments legals 
 
1. Article 60 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, en concordança amb els articles 134 
i següents 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, estableix 
que correspon al Ple de l’Ajuntament crear i determinar el nombre i denominació de les 
Comissions Informatives d’estudi, d’informe o de consulta. 
 
2. Articles 123 a 126 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, que regulen el règim de funcionament de les Comissions Informatives. 
 
3. Article 100 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, estableix que la periodicitat de les 
sessions ordinàries de les Comissions Informatives correspon determinar-la al Ple. 
 
4. Articles 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, com a Alcalde-President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels  
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió Informativa d’assumptes de Ple, que dictaminarà aquells 
assumptes de competència plenària, tant si l’òrgan que els ha d’adoptar és el Ple de 
l’Ajuntament o bé la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter públic.  
 
SEGON.- La composició de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple serà la 
següent: 
 

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde. 
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per 

resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals. 
 
TERCER.- A requeriment del seu president/a, hi podran assistir amb veu i sense vot, 
els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica 
corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la 
Corporació. 
 
QUART.- Determinar que s’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 
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, en concordança amb l’article 60.5 del mateix 
text legal.  



 

 

CINQUÈ.- La Comissió Informativa d’assumptes de Ple efectuarà reunions ordinàries 
amb caràcter mensual el dijous, a les 19.30 hores, de la setmana prèvia a la 
celebració del Ple ordinari, i en el cas que s’efectuïn sessions de la Junta de Govern 
Local amb caràcter públic, la Comissió Informativa d’assumptes de Ple efectuarà 
reunions ordinàries amb caràcter quinzenal el dilluns, a les 10.00 hores, de la setmana 
de celebració de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, llevat del mes d’agost. 
En cas que no hi hagi assumptes a tractar a la Junta de Govern Local amb caràcter 
públic, aquesta no es convocarà ni es celebrarà. 
 
SISÈ.- La Comissió Informativa d’assumptes de Ple podrà portar a terme sessions 
extraordinàries quan ho decideixi el seu president/a o quan ho sol·liciti la quarta part, 
com a mínim, del seu nombre legal de membres. 
 
SETÈ.- Les funcions de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple serà l’estudi i 
dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, i de la Junta de 
Govern Local quan aquest òrgan actuï per delegació del Ple, circumstància que es farà 
constar en la part expositiva del dictamen. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords als diferents grups municipals, fent-los saber que 
hauran de designar el seu representant, titular i suplent, a l’esmentada comissió i 
notificar-ho per escrit a la Secretaria General de l’Ajuntament en el termini de 3 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de l’adopció d’aquest acord. 
 
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels 
grups municipals a la Comissió Informativa d’assumptes de Ple, un cop designats pel 
grup corresponent. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i 
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=14  
 

 

 
14. Proposta sobre la creació de la Comissió Especial de Comptes i la fixació 

del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat.  
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari crear i determinar el 
règim d’organització i funcionament de la Comissió Especial de Comptes.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=14
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Fonaments legals 
 
1. Article 48.1.c) 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 127 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, estableixen que la Comissió Especial 
de Comptes és d’existència preceptiva, en concordança amb l’article 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
2. Article 58.3 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 regula la composició d’aquesta 
Comissió. 
 
3. Article 127 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 estableix 
que la constitució, composició, integració i funcionament d’aquest òrgan s’ha d’ajustar 
a allò establert per a la resta de Comissions Informatives. 
 
4. Article 24 del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, com a Alcalde-President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels  
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió Especial de Comptes, òrgan col·legiat de caràcter 
necessari en tots els Ajuntaments. 
 
SEGON.- La composició de la Comissió Especial de Comptes serà la següent: 
 

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde. 
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per 

resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals. 
 
TERCER.- A requeriment del seu president/a, hi podran assistir amb veu i sense vot, 
els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica 
corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la 
Corporació. 
 
QUART.- Determinar que s’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 
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, en concordança amb l’article 60.5 del mateix 
text legal.  
 
CINQUÈ.- La Comissió Especial de Comptes efectuarà reunions ordinàries amb 
caràcter anual el dimarts últim del mes en què es convoqui, a les 18.00 hores. 
 
SISÈ.- La Comissió Especial de Comptes podrà portar a terme sessions 
extraordinàries quan ho decideixi el seu president/a o quan ho sol·liciti la quarta part, 
com a mínim, del seu nombre legal de membres. 



 

 

SETÈ.- Les funcions de la Comissió Especial de Comptes serà l’examen, estudi i 
informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que haurà d’aprovar 
el Ple d’acord amb l’establert per la legislació reguladora de la comptabilitat de les 
entitats locals. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords als diferents grups municipals, fent-los saber que 
hauran de designar el seu representant, titular i suplent, a l’esmentada comissió i 
notificar-ho per escrit a la Secretaria General de l’Ajuntament en el termini de 3 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de l’adopció d’aquest acord. 
 
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels 
grups municipals a la Comissió Especial de Comptes, un cop designats pel grup 
corresponent. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i 
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=15  

 

 
15. Proposta sobre la creació de la Comissió del Nomenclàtor i la fixació del 

seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari crear i determinar el 
règim d’organització i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor de les 
Franqueses del Vallès.   
 
Fonaments legals 
 
1. Article 60 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, en concordança amb els articles 134 
i següents 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, estableix 
que correspon al Ple de l’Ajuntament crear i determinar el nombre i denominació de les 
Comissions Informatives d’estudi, d’informe o de consulta. 
 
2. Articles 123 a 126 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, que regulen el règim de funcionament de les Comissions Informatives. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=15


                                         Ple 2019/9 - 11/07/2019 – pàg. 29  

  

 
3. Article 100 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, estableix que la periodicitat de les 
sessions ordinàries de les Comissions Informatives correspon determinar-la al Ple. 
 
4. Articles 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, com a Alcalde-President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels  
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió del Nomenclàtor, òrgan col·legiat de caràcter permanent 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  
 
SEGON.- La composició de la Comissió del Nomenclàtor serà la següent: 
 

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde. 
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per 

resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals. 
 
TERCER.- La Comissió del Nomenclàtor dictaminarà els acords que la Comissió 
Tècnica prèviament hagi adoptat, la qual estarà formada per un/a tècnic/a de via 
pública, un/a tècnic/a d’urbanisme, un/a tècnic/a municipal de l’arxiu i un/a tècnic/a de 
participació ciutadana.  
 
A la Comissió del Nomenclàtor podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, 
altres persones membres de l’Ajuntament o no, a petició de la Presidència i en atenció 
al seu interès o coneixements específics sobre el tema puntual a tractar. 
 
QUART.- Les funcions de la Comissió del Nomenclàtor de les Franqueses del Vallès 
són, entre d’altres, les següents: 
 

1. Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies, espais i 
equipaments públics. 

2. Informar de les propostes de denominació de vies, espais i equipaments 
públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persones 
interessades. 

3. Recollir informació referent a vies, espais i equipaments públics sense 
denominació. 

4. Recollir les propostes de noms per a vies, espais i equipaments públics del 
municipi. 

5. Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, equipaments 
municipals i espais públics. 

6. Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures 
denominacions. 

7. Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de vies, equipaments i espais 
públics del municipi. 

8. Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament. 
9. Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió. 

 



 

 

CINQUÈ.- El règim de funcionament de la Comissió del Nomenclàtor de les 
Franqueses del Vallès serà el següent: 
 

La Comissió es reunirà, de forma ordinària, prèvia convocatòria de la 
Presidència, que es realitzarà amb una antelació mínima de 2 dies hàbils. Les 
reunions de la Comissió es faran a la Sala de la Junta de Govern Local de la 
Corporació i no tindran caràcter públic.  

 
La Presidència pot convocar sessió extraordinària quan ho cregui convenient o 
quan ho sol·liciti una quarta part  del nombre legal de membres de la Comissió. 

 
La Comissió es constituirà vàlidament amb l’assistència, com a mínim, de la 
meitat més un dels seus membres, i amb la obligada presència de la 
Presidència i Secretaria o les persones que legalment les substitueixin.  

 
Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. Quan no 
sigui possible se sotmetran a votació. En cas de votació, les decisions es 
prendran per majoria simple dels seus membres i, en cas d’empat, decidirà el 
vot de qualitat de la Presidència. S’aplicarà el vot ponderat en les decisions 
sotmeses a votació.  

 
De cada sessió s’estendrà acta pel Secretari/a, fent constar, com a mínim, el 
lloc de la reunió; la data; l’hora de començament i d’acabament; els membres 
assistents; el caràcter de la sessió; els assumptes tractats; els acords adoptats 
i el resultat dels vots emesos. 

 
SISÈ.- S’assenyala que la Comissió del Nomenclàtor es reunirà, com a mínim, un cop 
l’any, el tercer dijous de mes.  
 
SETÈ.- Determinar que s’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 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, en concordança amb l’article 60.5 del mateix 
text legal.  
 
VUITÈ.- La Comissió del Nomenclàtor efectuarà reunions ordinàries amb caràcter 
anual el dijous últim del mes en què es convoqui, a les 16.30 hores. 
 
NOVÈ.- Comunicar aquests acords als diferents grups municipals, fent-los saber que 
hauran de designar el seu representant, titular i suplent, a l’esmentada comissió i 
notificar-ho per escrit a la Secretaria General de l’Ajuntament en el termini de 3 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de l’adopció d’aquest acord. 
 
DESÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels 
grups municipals a la Comissió del Nomenclàtor, un cop designats pel grup 
corresponent. 
 
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. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=16  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=16
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16. Proposta sobre la creació de la Comissió de seguiment de SOREA i la 

fixació del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva 
periodicitat. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari crear i determinar el 
règim d’organització i funcionament de la Comissió de seguiment de SOREA.  
 
Fonaments legals 
 
1. Article 60 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, en concordança amb els articles 134 
i següents 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, estableix 
que correspon al Ple de l’Ajuntament crear i determinar el nombre i denominació de les 
Comissions Informatives d’estudi, d’informe o de consulta. 
 
2. Articles 123 a 126 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, que regulen el règim de funcionament de les Comissions Informatives. 
 
3. Article 100 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, estableix que la periodicitat de les 
sessions ordinàries de les Comissions Informatives correspon determinar-la al Ple. 
 
4. Articles 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, com a Alcalde-President, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels  
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió de seguiment de SOREA, òrgan col·legiat de caràcter 
permanent de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  
 
SEGON.- La composició de la Comissió de seguiment de SOREA serà la següent: 
 

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde. 
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per 

resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals. 
 
TERCER.- A requeriment del seu president/a, hi podran assistir amb veu i sense vot, 
els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica 
corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la 
Corporació. 



 

 

QUART.- Determinar que s’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 
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, en concordança amb l’article 60.5 del mateix 
text legal.  
 
CINQUÈ.- La Comissió de seguiment de SOREA efectuarà reunions ordinàries amb 
caràcter anual el dijous últim del mes en què es convoqui, a les 17.00 hores. 
 
SISÈ.- La Comissió de seguiment de SOREA podrà portar a terme sessions 
extraordinàries quan ho decideixi el seu president/a o quan ho sol·liciti la quarta part, 
com a mínim, del seu nombre legal de membres. 
 
SETÈ.- Les funcions de la Comissió de seguiment de SOREA seran les que 
s’especifiquen a l’article 2 del plec de clàusules del contracte formalitzat amb SOREA 
en data 25 de març de 1997 i que són: fiscalitzar directament la gestió del contractista, 
considerar tots els problemes que es presentin o puguin presentar-se relacionats amb 
el servei i coordinar les relacions del contractista i l’Ajuntament, i proposar a 
l’Ajuntament les accions que consideri convenients per al correcte desenvolupament 
del servei i la programació de futures ampliacions. 
 
VUITÈ.- Comunicar aquests acords als diferents grups municipals, fent-los saber que 
hauran de designar el seu representant, titular i suplent, a l’esmentada comissió i 
notificar-ho per escrit a la Secretaria General de l’Ajuntament en el termini de 3 dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de l’adopció d’aquest acord. 
 
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels 
grups municipals a la Comissió de seguiment de SOREA, un cop designats pel grup 
corresponent. 
 
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. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=17  

 

 
17. Proposta sobre la delegació de competències del Ple en la Junta de 

Govern Local. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari establir un règim de 
delegacions de matèries, la competència de les quals la té el Ple de l’Ajuntament, a 
favor d’altres òrgans, a l‘objecte de dotar d’una major eficàcia i celeritat l’actuació 
municipal.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=17
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2. El Ple de l’Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de 
determinades atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos com 
a competències plenàries de caràcter indelegable.  
 
Fonaments legals 
 
1. Els articles 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i 54.2.b) 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, segons els quals 
corresponen a la Junta de Govern Local les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan 
municipal li deleguin o li atribueixin les lleis. 
 
2. La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014.  
 
3. L’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, que atribueix al ple la competència per a la 
sanció d’infraccions de caràcter greu. 
 
4. Els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, atribueix al Ple la competència per 
a la declaració de compatibilitat dels funcionaris, en el primer cas per a un segon lloc 
de treball en el sector públic i en el segon per a activitats privades. 
 
5. Les bases número 38 i 39 de les Bases d’Execució del Pressupost General 
atribueixen al Ple la competència per a la concessió de subvencions per imports 
superiors a 100.000 euros, tant en el cas de concessió per concurrència competitiva 
com de concessió directa.   
 
6. L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en el qual es regulen les competències plenàries de caràcter indelegable. 
 
7. L’article 57 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, segons el qual la delegació 
d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
8. L’article 51.2 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 
9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, que 
estableixen que els acords de delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
De conformitat amb les atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 



 

 

PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es 
relacionen a continuació: 
 
1. Exercir les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària (art. 22.2.j LRBRL). 
 
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (art. 22.2.k LRBRL). 
 
3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en 
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – 
excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en 
l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que diu el Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (art. 22.2.m LRBRL). 
 
4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i 
també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a 
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les 
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia 
assenyalada de 6.000.000 euros (Disposició Addicional Segona LCSP). 
 
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de 
l’esmentada delegació principal. 
 
5. Adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi l’import 
de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 
percentatge ni la quantia indicats (Disposició Addicional Segona LCSP). 
 
6. La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 103.2.a) del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
7. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (art. 9 i 14 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre). 
 
8. La imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus derivades 
de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (art. 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos). 
 
9. L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics (art. 22.2.e) LRBRL). 
 
10. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins 
a un import màxim de pressupost per a coneixement de l’Administració de 300.000 
euros, IVA exclòs (art. 22.2.ñ) LRBRL). 
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11. La concessió de subvencions per imports superiors a 100.000 euros, tant en el cas 
de concessió per concurrència competitiva com de concessió directa (bases número 
38 i 39 de les Bases d’Execució del Pressupost General).  
 
SEGON.- Les atribucions delegades seran vigents durant el mandat corporatiu 2019-
2023, sense perjudici de la potestat d’avocació del Ple de la Corporació, i s’exerciran 
per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, 
sense que siguin susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.  
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta 
delegació, es farà constar de forma expressa aquesta circumstància en la part 
expositiva que l’adopció de l’acord és competència de la Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions acordades per l’Ajuntament en Ple en sessió corresponent.  
 
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament 
com a titular de la competència originària. 
 
TERCER.- Els acords que s’adoptin per delegació del Ple de l’Ajuntament a la Junta 
de Govern Local hauran de ser dictaminats prèviament per la Comissió Informativa 
corresponent. 
 
QUART.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 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, aquestes delegacions tindran efectes des del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona.  
 
CINQUÈ.- Seran públiques les sessions de la Junta de Govern Local en l’exercici de 
competències delegades pel Ple, d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional 
161/2013, de 26 de setembre, pel qual es declara constitucional el paràgraf segon de 
l’apartat 1 de l’article 70 de la Llei 7/1985, sempre que s’interpreti en el sentit que no 
fa referència a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple.  
 
SISÈ.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 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.  
 
SETÈ.- Notificar aquests acords a totes les àrees en què s’organitza 
administrativament l’Ajuntament. 
 
VUITÈ.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.  
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), i els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt 
(1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor i 6 vots en contra.  



 

 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=18  
 

 

 
18. Proposta sobre l’aprovació del règim de retribucions i la dedicació dels 

membres de la Corporació, i el règim d’indemnitzacions i dietes de la resta 
de membres corporatius, així com les indemnitzacions econòmiques als 
grups polítics municipals. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019 i establert el nou Cartipàs Municipal, 
és necessari procedir a establir el règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta 
Corporació, el règim d’indemnitzacions i dietes de la resta de membres corporatius, així 
com les indemnitzacions econòmiques als grups polítics municipals.  
 
Fonaments legals 
 
1. L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
l’article 162.1.b) 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, l’article 13 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, estableixen que els membres de les Corporacions Locals 
tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, a percebre 
indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació i 
percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 
dels quals formen part, inclosos els organismes autònoms. 
 
2. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
l’article 50.8 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 següents 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 33 del Reglament orgànic 
municipal, preveuen que els Grups Municipals tenen dret a disposar dels mitjans 
necessaris per a poder portar a terme llurs tasques, el que, donades les possibilitats 
funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una dotació 
econòmica de caràcter anual.  
 
De conformitat amb les atribucions conferides per la normativa vigent de règim local, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=18
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PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, 
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva: 
 
Francesc Colomé i Tenas 
Jordi Ganduxé i Pascual 
Juan Antonio Corchado Ponce 
 
SEGON.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions 
en règim de dedicació exclusiva, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, 
les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre: 
 
Nom i cognoms   Càrrec  Import anual 
 
Francesc Colomé i Tenas  Alcalde 53.065,30 euros  
Jordi Ganduxé i Pascual  Regidor 42.452,24 euros 
Juan Antonio Corchado Ponce Regidor 42.452,24 euros 
 
TERCER.- Establir que amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la Corporació, serà 
el que a continuació es relaciona, amb les retribucions anuals que també s’esmenten, 
les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre: 
 
Nom i cognoms   Càrrec  Import anual  Dedicació 
  
Marina Ginestí i Crusells  Regidora 36.084,40 euros 85% 
Moisés Torres Enrique  Regidor 36.084,40 euros 85% 
Sònia Tena Belmonte   Regidora 21.226,12 euros 50% 
Marta Reche Lavado   Regidora 12.735,67 euros 30% 
José Antonio Aguilera Galera Regidor 21.226,12 euros 50% 
Marta Sánchez Jiménez  Regidora 21.226,12 euros 50% 
Juan Antonio Marín Martínez  Regidor 29.716,56 euros 70% 
 
QUART.- Establir que el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de les 
retribucions que comporten aparellada la dedicació parcial, serà el del 25%.  
 
El percentatge de dedicació ho és en relació amb la jornada ordinària del personal 
funcionari. 
 
CINQUÈ.- Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les 
persones compromeses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat 
Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials.  
 
Així mateix comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol 
altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent. 
 
 



 

 

 
SISÈ.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, el règim d’assistències a favor dels membres de la Corporació Municipal no 
inclosos en els apartats anteriors, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats 
municipals que es relacionen, i en les quantitats que s’esmenten: 
 

 
Ple 
 

 
150 euros 

 
Junta de Govern Local  
(sessió pública i sessió reservada) 
 

 
160 euros 

 
Junta de Portaveus 
 

 
215 euros 

 
Comissions informatives 
(inclosa la Comissió especial de 
comptes) 
 

 
50 euros  

 
Junta del Patronat Municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut 
 

 
90 euros 

 
Consell d’Administració del Patronat 
Municipal d’Esports 
 

 
90 euros 

 
Consell del Poble de Corró d’Amunt 
 

 
90 euros 

 
Consell del Poble de Llerona 
 

 
90 euros 

 
Consell de Pagesia 
 

 
90 euros 

 
Consell Escolar Municipal 
 

 
90 euros 

 
La percepció d’aquestes quantitats requerirà prèvia acreditació de l’assistència a un 
mínim del 50% del temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es 
tracti.  
 
Aquesta acreditació es farà mitjançant certificat d’assistència emès pel secretari/ària de 
l’òrgan corresponent que s’enviarà al servei de Recursos Humans.  
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SETÈ.- Determinar que l’import màxim anual que podrà percebre cada membre de la 
Corporació Municipal no inclòs en els acords segons i tercer del present dictamen, serà 
el següent, corresponent al 25% d’una dedicació parcial: 
 
Import màxim anual: 10.613,06 euros 
 
VUITÈ.- La retribució i percepció d’assistències que es reconeixen en els acords 
anteriors serà independent del dret que es reconeix igualment als membres corporatius 
a la percepció de dietes per desplaçament i allotjament per raó del càrrec, així com 
indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin 
efectives i amb justificació documental prèvia. 
 
NOVÈ.- Les retribucions que es fixen en els acords anteriors s’adequaran, a partir de l’1 
de gener de 2020, de forma automàtica i sense necessitat d’acord exprés, en el mateix 
percentatge que s’apliqui al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
 
DESÈ.- Les retribucions que es fixen en els acords anteriors s’adequaran, en el cas que 
el municipi de les Franqueses del Vallès sigui declarat municipi de primera categoria, per 
superar els 20.000 habitants, de forma automàtica un cop el municipi adquireixi dita 
condició. 
 
En aquest cas, les retribucions anuals indicades en el punt segon i punt tercer del 
present acord resultaran les següents:  
 
Nom i cognoms   Càrrec  Import anual 
 
Francesc Colomé i Tenas  Alcalde 58.372,36 euros 100% 
Jordi Ganduxé i Pascual  Regidor 46.697,88 euros 100% 
Juan Antonio Corchado Ponce Regidor 46.697,88 euros 100% 
Marina Ginestí i Crusells  Regidora 39.693,19 euros 85% 
Moisés Torres Enrique  Regidor 39.693,19 euros 85% 
Sònia Tena Belmonte   Regidora 23.348,94 euros 50% 
Marta Reche Lavado   Regidora 14.009,36 euros 30% 
José Antonio Aguilera Galera Regidor 23.348,94 euros 50% 
Marta Sánchez Jiménez  Regidora 23.348,94 euros 50% 
Juan Antonio Marín Martínez  Regidor 32.688,51 euros 70% 
 
Aquests imports anuals s’adequaran al què estableixin les successives Lleis Generals 
de Pressupostos de l’Estat.  
 
ONZÈ.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels diferents grups municipals, la següent dotació econòmica anual 
quantificada en euros:  
 

 JXLF PSC-CP IEC-AM CsLFV Sal-CUP-Amunt 

Nombre regidors/es 6 5 3 2 1 

Import fix anual  1.300 1.300 1.300  1.300 1.300 
Import anual per nombre 
de regidors/es 11.100 9.250 5.550 3.700 1.850 

Total anual 12.400 10.550 6.850 5.000 3.150 



 

 

Aquesta dotació es farà efectiva trimestralment o, en el seu cas, en la part proporcional 
pels dies que correspongui. 
 
De conformitat amb el que determina l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la quantitat assignada no es podrà destinar 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.  
 
Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació que 
posaran a disposició del Ple de la Corporació cada mes de gener, entregant els 
justificants a l’Àrea d’Hisenda i a la Intervenció municipal com a màxim abans del dia 31 
de gener del següent any al qual es correspongui a la justificació de les aportacions.  
 
DOTZÈ.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i 
als regidors afectats, fent-los-hi constar que han estat designats per a desenvolupar el 
seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat 
de no manifestar res al respecte dins del termini de 24 hores següents a la seva 
notificació. 
 
TRETZÈ.- Publicar aquests acords íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i 
difondre el contingut d’aquests acords, de conformitat amb el principi de transparència, a 
la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que 
disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), i les 
abstencions dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat 
definitiu de 11 vots a favor, 4 vots en contra i 2 abstencions.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=19  
 

 

 
19. Proposta sobre la determinació del nombre, característiques i 

retribucions del personal eventual. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, correspon determinar el nombre, les 
característiques i les retribucions del personal eventual de l’Administració.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=19
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Fonaments legals 
 
1. Els articles 104.1 i 104 bis.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, en concordança amb els articles 304 i 305 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, determinen que correspon al Ple la determinació del nombre (amb 
el límit fixat a l’article 104 bis. 1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local), característiques i retribucions del personal eventual, a l’efecte 
que, posteriorment, l’Alcalde pugui fer-ne el nomenament a favor de les persones que 
consideri més adients. El nomenament i el cessament són lliures. En tot cas, el 
personal eventual cessa automàticament quan es produeix el cessament o l’expiració 
del mandat de l’autoritat per a la qual presta la funció de confiança o assessorament. 
 
2. Article 12 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
3. Articles 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
Com a Alcalde-President, en ús de les atribucions conferides per la normativa de 
règim local, proposo al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Crear un lloc de treball amb la denominació Coordinador/a de Premsa en 
règim de personal eventual, amb les característiques i retribucions següents: 
 
Nombre Característiques   Retribucions brutes anuals 
1  Coordinador/a de Premsa  42.635,00 euros 
 
SEGON.- El lloc de treball de Coordinador/a de Premsa tindrà atribuïdes les funcions 
següents: 
 

 Relació amb els mitjans de comunicació 

 Comunicació externa de l’Ajuntament 

 Producció dels mitjans de comunicació periòdics municipals 

 Organització de campanyes de comunicació 

 Coordinar la distribució d’avisos i convocatòries als veïns afectats per alguna 
obra o projecte 

 Coordinar la comunicació en situacions d’emergència 

 Gestionar l’arxiu d’imatges 

 Acompanyar l’alcalde en els actes i esdeveniments que ho requereixi 

 Coordinar-se amb Protocol en aquells actes rellevants en què es consideri 
necessari 

 
TERCER.- La retribució bruta anual d’aquest lloc de treball és de 42.635,00 euros, que 
es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i de desembre.  
 
 



 

 

 
QUART.- Les retribucions que es fixen en l’acord anterior s’adequaran de forma 
automàtica i sense necessitat d’acord exprés en el mateix percentatge que s’apliqui al 
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.   
 
CINQUÈ.- La dedicació de la jornada completa serà de 35 hores setmanals, en règim 
de flexibilitat, de dilluns de 8.00 hores a divendres fins les 15.00 hores. 
 
SISÈ.- Adaptar les aplicacions pressupostàries per tal de fer front a la despesa 
acordada en els punts anteriors. 
 
SETÈ.- El nomenament de la persona que ocuparà el lloc de treball de Coordinador/a 
de Premsa correspon a l’Alcalde, del qual en donarà al Ple de la Corporació en la 
primera sessió que se celebri des del seu nomenament.  
 
VUITÈ.- Procedir a la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
NOVÈ.- Al nomenament per a desenvolupar el lloc de treball de personal eventual li 
seran aplicables les prevencions contingudes als articles 104.2 de la Llei 7/1985, 304 a 
306 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, i 122 i 
123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.  
 
DESÈ.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), i les 
abstencions dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat 
definitiu de 11 vots a favor, 4 vots en contra i 2 abstencions.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=20  

 

 
20. Proposta sobre la designació dels representants de la Corporació als 

diferents òrgans col·legiats municipals: Consell d’Administració del 
Patronat Municipal d’Esports, la Junta de Govern del Patronat municipal de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut, el Consell de Poble de Llerona, el 
Consell de Poble de Corró d’Amunt, el Consell de la Pagesia i el Consell 
Escolar Municipal. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=20
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Antecedents de fet 
 

1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 

Fonaments legals 
 

1. Article 38 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, estableix 
que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde convocarà 
sessió extraordinària del Ple per tal de resoldre, entre d’altres qüestions, el 
nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la 
competència del Ple.  
  
2. 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, que regula l’organització municipal. 
 

3. Articles 119 a 139 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. 
 

4. Article 32 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. 
 

5. Article 13 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports, article 9 del Patronat 
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, article 2 dels Consells del Poble, 
article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia, i article 4 del Reglament del 
Consell escolar municipal.  
 

Per tot això, vistes les designacions de representants efectuades pels grups municipals 
als diferents òrgans col·legiats municipals, com a alcalde president proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Designar els representants dels grups municipals de la Corporació als òrgans 
col·legiats municipals següents: 
 
Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports 
 

Grup municipal Persona designada 

Junts per les Franqueses (JXLF) Jordi Ganduxé i Pascual 

Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM) Àngel Profitós i Martí 

Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV) Francisco Domínguez 
Velarde 

 
Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
 

Grup municipal Persona designada 

Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 
(PSC-CP) 

José Antonio Aguilera 
Galera 

Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM) Imma Ortega i Martí 



 

 

Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV) Amador Doncel Márquez 

Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (Sal-CUP-Amunt) 

Maria Forns Roca 

 
Consell de Poble de Llerona 
 

 Grup municipal Persona designada 

Vocal  Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Imma Ortega i Martí 
 

Vocal  Junts per les Franqueses (JXLF) Marina Ginestí i Crusells 

 
Consell de Poble de Corró d’Amunt 
 

 Grup municipal Persona designada 

Vocal  Junts per les Franqueses (JXLF) Moises Torres i Enrique 

Vocal  Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Àngel Profitós i Martí 

 
Consell de la Pagesia 
 

Grup municipal Persona designada 

Junts per les Franqueses (JXLF) Moises Torres i Enrique 

Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(PSC-CP) 

Juan Antonio Marín 
Martínez 

Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal (IEC-AM) Imma Ortega i Martí 

Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV) 
Francisco Domínguez 
Velarde 

Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (Sal-CUP-Amunt) Maria Forns Roca 

 
Consell escolar municipal 
 

Grup municipal Persona designada 

Junts per les Franqueses (JXLF) Marina Ginestí i Crusells 

Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(PSC-CP) Marta Reche Lavado 

Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal (IEC-AM) Rafael Bernabé Pérez 

Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV) 
Francisco Domínguez 
Velarde 

Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (Sal-CUP-Amunt) Maria Forns Roca 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones designades i a les àrees de 
l’Ajuntament interessades. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i 
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.  
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=21  
 

 

 
21. Proposta sobre la designació dels representants de la Corporació a les 

diferents entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats a les que 
pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 

1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant el Reial Decret 
209/2019, de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituïda la nova 
Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari adoptar les mesures 
organitzatives necessàries per al normal funcionament de l’Administració. 
 

2. És necessari designar els membres corporatius que es diuen a continuació, com a 
representants de la Corporació en els òrgans de govern d’administracions 
supramunicipals dels que aquesta forma part així com en altres organismes de 
caràcter privat, en els òrgans de govern dels quals, per imperatiu de la llei o per 
voluntat municipal, estiguin representats. 
 

Fonaments legals 
 

1. Article 52.2.b) 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, estableix que correspon al Ple 
prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
 
2. Article 52.2.e) 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, estableix que correspon al Ple 
crear i regular òrgans complementaris. 
 
3. En el supòsit que la designació de representant municipal no sigui directa o 
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i que, 
per tant, sigui necessària una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent, aquesta 
designació té caràcter de proposta.  
 

Per tot això, com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Designar com a representants dels diferents òrgans i organismes que 
requereixen representació municipal o bé que han d’integrar-se en aquests en funció 
dels respectius càrrecs, als regidors i regidores que a continuació es relacionen:  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=21


 

 

 ADF Montseny-Congost: Jordi Ganduxé i Pascual 
 Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (AMTU): Moises Torres i Enrique 
 Comissió seguiment conveni transport: Moises Torres i Enrique 
 Consorci per a la Defensa Conca Besòs: Francesc Colomé i Tenas 
 Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès: Francesc Colomé i Tenas 
 Consorci Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental (sector central): Marina 

Ginestí i Crusells 
 Consorci Localret: Montse Vila i Fortuny 
 Consorci Teledigital Granollers i Vallès Oriental Televisió: Marina Ginestí i 

Crusells 
 Mancomunitat Aigües Ter-Llobregat: Moises Torres i Enrique 
 Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses: Marta Sánchez 

Jiménez 
 Patronat de la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent 

Gran: Sonia Tena Belmonte 
 Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà: José Antonio Aguilera 

Galera 
 Servei Comarcal d’Incendis: Jordi Ganduxé i Pascual 
 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Jordi Ganduxé i Pascual 
 Xarxa Local de Consum: Sonia Tena i Belmonte 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones designades, a les entitats, institucions i 
organismes corresponents, per al seu coneixement i als efectes oportuns.  
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i les abstencions 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), 
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 4 abstencions.  
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20190711&punto=22  
 

 

El President aixeca la sessió de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
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