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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2019/17  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  19 de desembre de 2019  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 20.48 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 NO 

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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta 
PLE/2019/16, que corresponen a la sessió del Ple de la corporació del dia 28 de 
novembre de 2019, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la 
convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu 
contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació, tot i que la 
regidora senyora Maria Forns no procedeix a la signatura de l’acta. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=5 

 

 
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es 

delegats de l'Alcaldia números 2019-2681 a 2019-2970 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2019 
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2019-2681 a 2019-2970 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2019, en els termes de 
l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=5
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=6 
 

 

 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 

JGL/2019/44 a JGL/2019/48 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 7 i 28 de novembre 
de 2019 
 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2019/44 a JGL/2019/48 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 7 i 28 de novembre de 2019, en 
els termes de l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=7 
 

 

 
4. Donar compte del Decret de l’alcalde número 2019-2918, de data 25 de 

novembre, en què es resol delegar l’exercici de les atribucions de 
l’alcaldia durant el període comprès entre els dies 27 i 31 de desembre 
de 2019 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 

1. L’alcalde que subscriu té previst absentar-se del municipi pel període comprès 
entre els dies 27 i 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos.  
 

2. Per Decret de l’alcalde número 2019-1726, de data 18 de juny, es va resoldre  
nomenar els tinents/es d’alcalde d’aquest ajuntament. 
 

Fonaments legals 
 

1. Article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
article 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 47 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 article 8 del Reglament Orgànic Municipal, 
determinen que els tinents/es d’alcalde substitueixen l’alcalde o alcaldessa, per ordre 
de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=6
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=7


 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- DELEGAR l’exercici de les atribucions d’aquesta alcaldia, durant el període 
comprès entre els dies 27 i 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos, en el primer  
tinent d’alcalde senyor Juan Antonio Corchado Ponce.  
 
Segon.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de la Corporació.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple de 
l’ajuntament. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=8 
 

 

B) PART RESOLUTIVA 

 

 
5. Proposta d’aprovació de la declaració de les Franqueses del Vallès com a 

municipi de més de 20.000 habitants 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió ordinària celebrada el 
dia 28 de novembre de 2019, va aprovar la revisió anual del Padró Municipal 
d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2019, que dóna un resultat de 20.128 
habitants. 
 
L’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant escrit 2019-E-RC-7431 de data 28 de 
novembre, ha comunicat que la xifra oficial de població resultant de la revisió del 
Padró municipal referida a 1 de gener de 2019 és de 20.092 habitants.   
 
El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió extraordinària del dia 
11 de juliol de 2019, i d’acord amb l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 22 de juliol de 2019, va establir l’adequació de les retribucions 
dels càrrecs electes, amb dedicació exclusiva i parcial, de forma automàtica, en cas 
que el municipi de les Franqueses del Vallès assolís més de 20.000 habitants com a 
xifra oficial aprovada per l’Institut Nacional d’Estadística.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=8
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Normativa aplicable 
 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- El Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

població i demarcació territorial dels ens locals de Catalunya. 
- 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. 
- El Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de les disposicions vigents en matèria de règim local. 
- El 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. 
- El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 

demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

- El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’Administració local amb habitació de caràcter nacional. 

- El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Fonaments legals 
 
D’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, els municipis amb població superior als 20.000 habitants hauran de 
prestar, a més dels serveis indicats en els punts a) i b) d’aquest article, els següents: 
protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció 
d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.  
 
De conformitat amb l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple 
municipal celebra sessió ordinària, com a mínim, cada mes en els Ajuntaments de 
municipis de més de 20.000 habitants. 
 
En virtut de l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, els membres de les Corporacions locals seran retribuïts per a l’exercici 
del seu càrrec atenent als criteris de població que esmenta aquest article, atenent les 
poblacions compreses entre els 20.001 i 50.000 habitants la referència de Secretari 
d’Estat -45%, que suposa un import brut, per dedicació exclusiva, de cadascun dels 
electes locals de 58.372,36 euros anuals.  
 
L’article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, estableix que en els Ajuntaments de municipis amb població compresa entre els 
20.001 i els 35.000 habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en 
règim de dedicació exclusiva no excedirà de deu, en comptes dels set actuals. 
 
De conformitat amb l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, els Ajuntaments de municipis amb població superior a 20.000 i 
no superior a 50.000 habitants podran incloure en les seves plantilles i llocs de treball 
el personal eventual per un número que no excedirà de set, en comptes dels dos 
actuals. 



Segons l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple municipal és l’òrgan 
competent per a l’adopció d’aquests acords, tenint en compte que impliquen una 
modificació de la periodicitat de les sessions plenàries, de les retribucions dels càrrecs 
electes, l’establiment de les dedicacions exclusives i parcials, així com també el 
nombre i característiques del personal eventual de la Corporació.  
 
A la vista dels anteriors antecedents i dels fonaments legals mencionats, i havent estat 
aquest expedient dictaminat per la preceptiva Comissió Informativa d’assumptes de 
Ple, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DECLARAR les Franqueses del Vallès com a municipi de més de 20.000 
habitants.  
 
Segon.- ESTABLIR que aquesta declaració desplega els seus efectes des del dia 1 de 
gener de 2020.   
 
Tercer.- 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), PSC-CP (4) i IEC-AM (3), el vot en contra 
de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1) i les abstencions dels 
regidors del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 13 vots a favor, 1 
vot en contra i 2 abstencions.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=9 

 

 
6. Proposta d’aprovació de la modificació de la periodicitat de les sessions 

ordinàries de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple delegats a la 
Junta de Govern Local 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va 
acordar, entre d’altres, crear la Comissió Informativa d’assumptes de Ple i la fixació 
del seu règim d’organització i funcionament, així com la seva periodicitat. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=9
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2. A l’apartat cinquè de l’acord anteriorment esmentat es va establir la periodicitat de 
les sessions ordinàries de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple en el cas que 
s’efectuïn sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, sent la següent: 
“(...) 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.”.  
 
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 la Comissions Informatives correspon determinar-la al Ple. 
 
Tenint en compte la voluntat de la Corporació de modificar el dia i l’hora de celebració 
de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple en el cas 
que s’efectuïn sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, com a 
Presidenta de la Comissió proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Únic.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del 
dia 11 de juliol de 2019, en el sentit d’establir que les sessions ordinàries de la 
Comissió Informativa d’assumptes de Ple en el cas que s’efectuïn sessions de la Junta 
de Govern Local amb caràcter públic es celebraran el primer i penúltim dijous de cada 
mes, a les 9.30 hores, 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. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4), 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 15 vots a favor i 1 abstenció.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=10 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=10


 
7. Proposta d’aprovació de la modificació de l’hora d’inici de les sessions 

ordinàries del Ple de l’Ajuntament  
 

 
El senyor Alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia. 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=11 
 

 

 
8. Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria, per 

raons d’urgència, els expedients per donar compte del Decret de l’alcalde 
número 2019-3071, de data 12 de desembre, en què es resol efectuar una 
delegació general d’atribucions per a la gestió de la Regidoria de 
Polítiques Socials i Habitatge, i per a l’aprovació de la designació de 
representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis 
Les Franqueses 
 

 
Sotmesa a votació la urgència, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=12 
 

 

 
9. Donar compte del Decret de l’alcalde número 2019-3071, de data 12 de 

desembre, en què es resol efectuar una delegació general d’atribucions 
per a la gestió de la Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge  
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per Resolució de l’Alcaldia número 2019-1727 de data 18 de juny de 2019 es va 
resoldre, entre d’altres, efectuar a favor de la regidora senyora Marta Sánchez 
Jiménez una delegació especial d’atribucions per a la gestió de la Regidoria de 
Polítiques Socials i Habitatge, i a favor de la regidora senyora Marta Reche Lavado 
una delegació general d’atribucions de la Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge.  
 
2. Per Resolució de l’Alcaldia número 2019-1726 de data 18 de juny de 2019 es va 
resoldre nomenar els tinents/es d’alcalde. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=11
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=12
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3. La regidora senyora Marta Sánchez Jiménez es troba en situació de permís de 
maternitat des del dia 10 de desembre de 2019. 
 
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, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar i efectuar a favor del regidor senyor Juan Antonio Corchado 
Ponce, amb efectes del dia 10 de desembre de 2019 i fins a la reincorporació del 
permís de maternitat de la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez, una delegació 
general  d’atribucions per a la gestió de la Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge. 
Aquesta delegació inclou la signatura dels documents de tràmit o definitius, que 
siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada.  
 
Segon.- 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 .........”. 
 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, 
com a titular de la competència originària. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor 
delegat, 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. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les regidores senyores Marta Sánchez Jiménez i 
Marta Reche Lavado i al regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce, 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 Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 

 
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. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=13 
 

 

 
10. Proposta d’aprovació de la designació de representant de la Corporació 

al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=13
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Antecedents de fet 
 

1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va acordar, entre 
d’altres, designar a la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez com a representant 
de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses.  
 
2. La regidora senyora Marta Sánchez Jiménez es troba en situació de permís de 
maternitat des del dia 10 de desembre de 2019. 
 

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 el regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a 
representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les 
Franqueses, durant el període en què la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez es 
trobi en situació de permís de maternitat.  
 
Segon.- Notificar aquest acord a la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez, al 
regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce i al Patronat de la Fundació Privada 
Apadis Les Franqueses. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4), 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 15 vots a favor i 1 abstenció.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=14 
 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=14


C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 
11. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=15 
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