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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/2

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data

18 de febrer de 2020

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.00 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretari per delegació

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, cinquena 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

NO

Una vegada verificada pel Secretari delegat la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia
PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació de la modificació del règim de retribucions i
dedicació dels membres de la Corporació

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
aprovar, entre d’altres, el règim de retribucions i la dedicació dels membres de la
Corporació, i va fixar l’adequació d’aquestes retribucions en el cas que el municipi de
les Franqueses del Vallès sigui declarat municipi de primera categoria, per superar els
20.000 habitants.
2. El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2019, va
aprovar, entre d’altres, declarar les Franqueses del Vallès com a municipi de més de
20.000 habitants.
Fonaments legals
1. L’article 75ter.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, determina que els ajuntaments amb població compresa entre 20.001 i 35.000
habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació
exclusiva no excedirà de deu.
2. L’article 18 del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven
les mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat en
el Boletín Oficial del Estado número 19 de data 22 de gener de 2020, es determina el
règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals.
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Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació.
Vist l’informe emès per la Intervenció de la Corporació.
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.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol
de 2019, en què es va establir el règim de dedicació i retribucions dels membres de la
Corporació, en el sentit d’incrementar el règim de dedicació parcial assignat a les
regidores que s’indiquen a continuació:
Nom i cognoms

Càrrec

Sònia Tena Belmonte
Marta Reche Lavado
Marta Sánchez Jiménez

Regidora
Regidora
Regidora

Dedicació
75%
85%
85%

Segon.- Notificar aquests acords a les regidores afectades i al servei de Recursos
Humans de la Corporació.
Tercer.- Publicar aquest acord íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i
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), PSC-CP (4) 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 12 vots a favor i 4 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200218&punto=1

2. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, de
la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici
2020

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

Format el Pressupost General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici
econòmic 2020, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l’interventor.
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària del qual es desprèn que la situació és d’equilibri i compliment.
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a
l'exercici econòmic 2020, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum
consolidat per capítols el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Fons contingència
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

18.949.505,00
7.550.735,00
9.749.071,00
193.080,00
1.445.621,00
11.000,00
4.870.150,00
4.720.150,00
150.000,00
2.140.000,00
0,00
2.140.000,00
25.959.657,00

ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers

23.959.657,00
22.653.657,00
9.892.500,00
400.000,00
5.969,472,00
5.870.875,00

TOTAL:

1.306.000,00
150.000,00
1.156.000,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
25.959.657,00
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Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2020, les Bases
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a
l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (4), 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 10 vots a favor i 6 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200218&punto=2

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

