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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/11

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària urgent

Motivació

El Pressupost general de la Corporació per a
l’exercici 2021, així com la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball, es van aprovar a la sessió
ordinària del Ple del dia 29 de juliol de 2021, i es van
exposar al públic fins el dia 23 d’agost de 2021.
El dia 22 d’agost de 2021 es van presentar
al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial que han
de ser resoltes en el termini d’un mes, de conformitat
amb l’article 169 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.
En
conseqüència, no es pot demorar la resolució de les
al·legacions presentades a la propera sessió
ordinària del Ple, prevista per al dia 30 de setembre
de 2021, i s’ha de convocar una sessió plenària
extraordinària urgent.

Data

9 de setembre de 2021

Durada

Des de les 13.30 fins a les 14.12 hores

Lloc

Sala d’Actes de la Masia de Can Ribas – Centre de
Recursos Agraris

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

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moisés Torres i Enrique, regidor

SÍ

Montse Vila i Fortuny, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

SÍ

Sònia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Reche Lavado, regidora

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, regidor

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora

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 RESOLUTIVA

1. Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
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1. El Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2021, així com la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball, es van aprovar a la sessió ordinària del Ple del
dia 29 de juliol de 2021, i es van exposar al públic fins el dia 23 d’agost de 2021.
2. El dia 22 d’agost de 2021 es van presentar al·legacions contra l’acord d’aprovació
inicial que han de ser resoltes en el termini d’un mes, de conformitat amb l’article 169
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. En conseqüència, no es pot demorar la
resolució de les al·legacions presentades a la propera sessió ordinària del Ple, prevista
per al dia 30 de setembre de 2021, i s’ha de convocar una sessió plenària
extraordinària urgent.
3. El Ple extraordinari urgent del dia 9 de setembre de 2021 té com a única finalitat
debatre i sotmetre a votació l’aprovació definitiva del pressupost general de la
Corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici
2021.
Fonaments legals
1. L’article 79 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: «Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l’Alcalde o
President quan la urgència de l’assumpte o assumptes a tractar no permeti convocar la
sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei
7/1985, de 2 d’abril. En aquest cas ha d’incloure’s com a primer punt de l’ordre del dia
el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada pel Ple,
s’aixecarà acte seguit la sessió».
2. L’article 82 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: «L’Alcalde o President, per raons d’urgència degudament motivada, pot
incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus,
assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests
assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia».
3. L’article 83 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: «Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre
assumptes no compresos en la seva convocatòria, així com els que s’adoptin en
sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte
especial i prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot
favorable de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril».
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al
Ple de la Corporació local l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Ratificar la convocatòria del Ple extraordinari urgent en sessió del dia 9 de
setembre de 2021, per debatre i sotmetre a votació l’aprovació definitiva del
pressupost general de la Corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs
de treball per a l’exercici 2021.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i IEC-AM (3), i les abstencions
dels regidors/es assistents dels grups municipals CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent
el resultat definitiu de 14 vots a favor i 3 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210909&punto=1

2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost
general de la Corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs
de treball per a l’exercici 2021

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió que va tenir lloc el dia 29 de
juliol de 2021, d’aprovació inicial dels pressupostos generals de la Corporació, formats
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut per a l’exercici 2021.
TENINT EN COMPTE que l’esmentat acord ha estat exposat al públic, segons anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 d’agost de 2021, al
tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, a l’objecte que es poguessin presentar
reclamacions administratives, de conformitat amb allò previst a l’article 170.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
TENINT EN COMPTE que, dins del termini d’exposició pública, s’ha presentat escrit de
reclamació per part dels interessats següents:
Grup Municipal SAL-CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (Sal-CUP-Amunt), 2021-E-RE-3183 de data 22/08/2021 (17:46h),
presenta les al·legacions següents:
Al·legació primera: es manifesta que la proposta de pressupost general de la
Corporació per a 2021 s’ha portat a Ple sense haver rendit els comptes general de
l’exercici 2020.
Al·legació segona: s’indica que el projecte de pressupostos per 2021 ha de ser
publicat al Portal de la Transparència per tal de facilitar la participació ciutadana, es
cita l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. També s’exposa que manca publicar en el portal
informació econòmica-financera de l’entitat local de 2020 i 2021.

Ple 2021/11 - 9/11/2021 – pàg. 5

Al·legació tercera: s’exposa que en l'elaboració del projecte de pressupostos per 2021
s’hauria d’haver consultat els dos òrgans consultius sectorials existents, el Consell de
la Pagesia i el Consell Escolar Municipal, en afectar les actuacions i la normativa
municipals als sectors educatiu i agrícola-ramader.
Al·legació quarta: es manifesta que la proposta de pressupostos per a l’exercici 2021
no hi ha consignada aplicació pressupostària per a la redacció d’un Pla d'acció per
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), tot i l’adhesió del municipi al Pacte de les
Alcaldies pel Clima i l'Energia.
Al·legació cinquena: es manifesta que la inversió en la construcció de la nova
residència i centre de dia per a gent gran de Bellavista és inviable per fonamentar-se
en un Pla de viabilitat econòmica i financera que no ha tingut en compte els efectes
socials i econòmics de la pandèmia. Sol·liciten aturar el projecte i valorar la viabilitat.
Al·legació sisena: s’indica que en l’aprovació de l’estudi econòmic i financer necessari
per a la licitació de l’obra (acord plenari 25-03-2021), no ha hagut consens entre els
grups de govern, la qual cosa podria dificultar la continuïtat del projecte.
Al·legació setena: s’exposa que l’aplicació pressupostària per a la construcció de la
residència de gent gran a Bellavista dotada en 1 milió d’euros (distribuït en inversió
plurianual 2021 a 2023) no té en compte en l’estudi econòmic i financer, aspectes com
els riscos especials que poden afectar la zona segons el que preveu el nou Document
únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), les recomanacions en l’àmbit sanitari i
de salut pública arran de la pandèmia pel que fa a aquest tipus de centres
assistencials i les observacions d’alguna plataforma que qüestiona el model de gestió
d’aquests centres.
Al·legació vuitena: es detalla que la consignació pressupostària per a la nova
residència d’avis s’ha formulat des d’un informe emès al 2017, amb un estudi de
gent gran veïna del municipi i de Granollers, sense tenir en compte la situació
econòmica dels futurs usuaris i tampoc les seves preferències en la gestió
assistencial. S’indica que mancaria referenciar les aportacions econòmiques
d’altres ajuntaments en el servei i que suposaria la desviació de recursos propis.
Al·legació novena: s’exposa que l'informe de viabilitat econòmica i financera de la
residència a Bellavista no ha previst la incidència en l’oferta de places assistencials
per a la gent gran en projectes futurs, com el de Can Santa Digna a Llerona,
l’ampliació de l’actual Residència Les Franqueses.
ATÈS que el reclamant té la legitimació activa, de conformitat amb el que preveu l’art.
170.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
“Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes.
1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la consideració
d’interessats:
a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l’entitat
local.

c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats
legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i
veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.”
ATÈS el que preveu l’article 170.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, quant a les reclamacions contra el
pressupost:
“2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix
aquesta Llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local,
en virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les
quals estigui previst.”
ATÈS que l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, quant a la publicitat de l’aprovació inicial
del pressupost exposa el següent:
“1. Aprovat inicialment el pressupost general, s’exposa al públic, amb l’anunci en el
butlletí oficial de la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial,
per 15 dies, durant els quals els interessats els poden examinar i presentar-hi
reclamacions davant el ple. El pressupost es considera definitivament aprovat si
durant aquest termini no s’hi ha presentat reclamacions; en cas contrari, el ple
disposa d’un termini d’un mes per resoldre-les.”
VIST l’informe de la Intervenció i Secretaria Municipals.
Aquesta regidora de l’àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació de conformitat amb
el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en
data 5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol
de 2021, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal SALCANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (Sal-CUPAmunt), 2021-E-RE-3183 de data 22/08/2021 (17:46h) contra l’acord d’aprovació inicial
dels pressupostos generals de la Corporació, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat
Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut,
per a l’exercici 2021, de conformitat amb l’informe emès per la Secretaria i Intervenció
d’aquest Ajuntament.
Segon.- APROVAR definitivament els pressupostos generals de la Corporació, la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2021.
Tercer.- PUBLICAR l’acord definitiu i les plantilles de personal i la relació de llocs de
treball del Pressupost General de 2021.
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Quart.- INFORMAR que contra l’aprovació definitiva del pressupost, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al grup municipal SAL-CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (Sal-CUP-Amunt).
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.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210909&punto=2
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