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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2021/15 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària urgent 

Data  2 de desembre de 2021  

Durada  Des de les 13.30 fins a les 13.39 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 NO  

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 NO 

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: 

 
Antecedents de fet 
 
La Intervenció municipal ha tramitat dos expedients per incloure en l'ordre del dia d’una 
sessió extraordinària i urgent a convocar per al proper dia 2 de desembre de 2021. En 
primer lloc, el donar compte del Decret de la Tinenta d'Alcalde número 2021-3050, de 
data 29 de novembre de 2021, en la qual es resol aprovar la liquidació del Pressupost 
general de la Corporació per a l'exercici 2020, i en segon lloc, l'expedient de la 
modificació de crèdit núm. 1/2021 del Pressupost en vigor, en les seves modalitats de 
suplement i crèdit extraordinari finançat amb càrrec a baixes en d'altres aplicacions, 
romanent de tresoreria i majors ingressos, que haurà d'estar exposat pel termini de 
quinze dies des de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 
La justificació de la urgència de la convocatòria d'aquest Ple per incloure els 
assumptes referenciats anteriorment, els quals no poden demorar-se fins el Ple 
ordinari previst pel mes de desembre de 2021, són els següents: 
 
1) Si bé la liquidació del Pressupost General de la Corporació local de l'any anterior 
s'aprova per l'Alcaldia de la Corporació, o persona en qui delegui, és requisit legal que 
aquesta aprovació de la liquidació sigui donada compte al Ple de la Corporació en la 
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primera sessió que aquest celebri amb posterioritat a la seva aprovació, d'acord amb el 
que estableix l'article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2005, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tenint en compte que el Decret de la Tinenta d'Alcalde número 2021-3050, de data 29 
de novembre de 2021, en la qual es resol aprovar la liquidació del Pressupost general 
de la Corporació per a l'exercici 2020, s'ha dictat en data 29 de novembre de 2021, i el 
dia 30 de novembre de 2021 està previst que es convoqui un Ple extraordinari i urgent, 
sent aquesta la primera sessió plenària celebrada amb posterioritat a l'aprovació de la 
liquidació del pressupost de l'exercici anterior, procedeix incloure aquest donar compte 
en el Ple que se celebrarà en data 2 de desembre de 2021.  
 
2) En referència a l'expedient de la modificació de crèdit núm. 1/2021 del Pressupost 
en vigor, en les seves modalitats de suplement i crèdit extraordinari finançat amb 
càrrec a baixes en d'altres aplicacions, romanent de tresoreria i majors ingressos, que 
haurà d'estar exposat pel termini de quinze dies des de la seva publicació mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, aquesta Intervenció municipal 
justifica la urgència que el Ple en sessió del dia 2 de desembre de 2021 aprovi la 
mateixa, tenint en compte que els quinze dies d'exposició pública compten a partir de 
la publicació de l'anunci i que és necessari aplicar la modificació de crèdit abans de la 
finalització de l'exercici 2021.  
 
Per aquest motiu, no procedeix que aquest assumpte s'inclogui en el Ple ordinari del 
mes de desembre, perquè amb el termini d'exposició pública no s'aprovaria 
definitivament abans del 31 de desembre de l'any en curs.  
 
Per altra banda, aquest assumpte no es va poder sotmetre al Ple ordinari del mes de 
novembre perquè la modificació de crèdit estava pendent d'unes dades que tenia que 
facilitar la Diputació de Barcelona, les quals van ser trameses a aquesta Intervenció 
municipal en data 29 de novembre de 2021, és a dir, amb posterioritat a la celebració 
del Ple ordinari del dia 25 de novembre de 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 2 de 
desembre de 2021, per donar compte del Decret de la Tinenta d’Alcalde número 2021-
3050 de data 29 de novembre de 2021, en la qual es resol aprovar la liquidació del 
Pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020, i per debatre i sotmetre a 
votació l’expedient de la modificació de crèdit núm. 1/2021 del Pressupost en vigor. 
 
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 del grup municipal IEC-AM (2), i les abstencions dels regidors 
del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor, 2 vots 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=20211202&punto=1 
 

 

 
2.  Donar compte del Decret de la Tinenta d'Alcalde número 2021-3050, de 

data 29 de novembre, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost 
de la Corporació local de l'exercici 2020 

 

 

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

 
Vist que, amb data 24 de novembre de 2021, es va incoar procediment per aprovar la 
liquidació del Pressupost de l'exercici 2020. 
 
Vist que va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text 
Refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.  
 
Vist que es va emetre Informe del càlcul de l'Estabilitat Pressupostària i la Sostenibilitat 
Financera.  
 
Vist que es va emetre informe per part de la Secretaria d'aquest Ajuntament.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211202&punto=12
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De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i amb l'article 90.1 del 
Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària. 
 
RESOLC: 

 
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació local per a 
l’exercici 2020. 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 
celebri, d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, 
tant de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211202&punto=2 
 

 

 
3. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 

número 1/2021 del Pressupost en vigor 
 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Vist que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pels 
quals el crèdit consignat al pressupost resulta insuficient o no ampliable o no es 
disposa de crèdit pressupostari per fer-hi front i atès que es disposa de 1.511.750 eur, 
per tot plegat es fa precisa la concessió d'una modificació de crèdit en les seves 
modalitats de suplement i crèdit extraordinari de crèdit finançat amb càrrec a baixes en 
d’altres aplicacions, romanent de tresoreria i majors ingressos. 
  
Vist que es va emetre Memòria de la Regidora d’hisenda en la qual s'especificaven la 
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
  
Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir. 
  
Vist que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la 
proposta de la Regidora.  
  
Vist l'informe-proposta de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 
177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, al Ple de la Corporació es proposa el 
següent  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211202&punto=2


  
ACORD: 
  
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2021 del 
Pressupost en vigor, modificació de crèdit en les seves modalitats de suplement i crèdit 
extraordinari finançat amb càrrec a baixes en d’altres aplicacions, romanent de 
tresoreria i majors ingressos, d'acord amb el següent detall: 
 

Suplements en Aplicacions de Despeses 

08.2310.22600 Despeses diverses en feminisme i Igualtat 4.200 
12. 3131.22714 Servei de gossera   19.000 
03.0111.91300 Amortització de préstecs d'entitats financeres 1.353.000 
05.1621.227001 Servei de recollida 

de RMO  
 900 

05.1623.227003 Tractament de resta  51.500 
05.1601.22100 Energia elèctrica bombes clavegueram 3.150 

 
 
    Crèdits Extraordinaris 

Crèdits extraordinaris    
01.3341.22609 Actes i activitats culturals  40.000 
11.1711.61930 Actuacions en parcs infantils municipals  40.000 

 

NECESSITAT DE FINANÇAMENT                         1.511.750 

 

Baixes o Anul·lacions  

01.1791.21000 Contracte manteniment Aula Natura i El Falgar  12.000 

01.1791.22799 Contracte gestió Aula Natura i el Falgar 40.000 

06.3301.41001 Aportació al Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut 

795.000 

07.3401.41001 Aportació al Patronat Municipal d'Esports 27.800 

03.0111.31002 Interessos préstecs entitats financeres 35.000 

03.0111.31003 Interessos operacions de tresoreria 5.000 

05.1623.227004 Tractament d'orgànica 12.500 

05.1623.46701 Aportació al Consorci de Residus Quota municipis 
adherits 

3.250 

05.1621.227006 Servei de deixalleria 6.500 

05.1321.21601 Manteniment sistema alarma edificis municipals  18.500 

14.3271.22600 Despeses diverses en convivència i civisme  4.200 

12.2312.22609  Despeses diverses activitats Gent Gran 14.000 

12.2312.22709 Servei de consergeria centre social de Bellavista 5.000 

Total   978.750 

 
 

87000 Romanent de tresoreria per despeses generals  104.000 

Total Romanent de Tresoreria per despeses generals  104.000 
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MAJORS INGRESSOS 

Pressupost 
inicial 

Recaptació 
neta 

Diferència 

     

01.11600 Impost sobre l'IVTNU  750.000 1.179.000 429.000 

Total majors ingressos   429.000 

 

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 1.511.750 

 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats 
a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els 
següents: 
  
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 
  
b) La insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 
  
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; 
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 
 
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 les abstencions dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i CsLFV (2), sent el resultat 
definitiu de 11 vots a favor i 4 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211202&punto=3 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211202&punto=3

