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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/12 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària urgent 

Motivació Necessitat de sotmetre a aprovació el Compte 
General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i dels organismes autònoms, 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut i Patronat Municipal d’Esports, i trametre 
l’acord i el conjunt de la documentació econòmica-
financera a la fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, amb una data màxima de tramesa del 31 
d’octubre de 2022 

Data  27 d’octubre de 2022  

Durada  Des de les 18.30 fins a les 18.58 hores  

Lloc  Sala d'Actes de la Masia de Can Ribas - Centre de 
Recursos Agraris 

Presidida per Francesc Colomé Tenas 

Secretari accidental Alejandro Martín Vàzquez 

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 

Amador Doncel Márquez, regidor SÍ 

Francisco Domínguez Velarde, regidor SÍ 

Eva Navarrete Bachs, regidora SÍ 

Dolores Amaro Fitó, regidora SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Alejandro Martín Vàzquez, secretari accidental SÍ 

 

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

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

A) Part resolutiva 
 

1. Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió 
 

2. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a 
l’exercici 2020 
 

 

A) PART RESOLUTIVA    

 

 
1. Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió 

 

Antecedents de fet 
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1. Vista la provisió d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2022, que consta a l’expedient. 
  
2. El Secretari accidental de l’Ajuntament ha emès informe jurídic, que consta a 
l’expedient. 
  
3. La memòria de la regidoria d’Hisenda de data 26 d’octubre de 2022, que consta a 
l’expedient, ha motivat la urgència de la convocatòria d’un Ple extraordinari i urgent el 
dia 27 d’octubre de 2022, per debatre i sotmetre a votació l’expedient d’aprovació del 
Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, del 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i del Patronat Municipal 
d’Esports, en compliment de l'article 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en 
compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant.  
  
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 de la sessió extraordinària urgent del Ple de la 
Corporació del dia 27 d’octubre de 2022, per debatre i sotmetre a votació l’expedient 
d’aprovació del Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i del 



Patronat Municipal d’Esports, en compliment de l'article 212 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant.  
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), el vot en contra de la regidora 
no adscrita (1), i les abstencions dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-
AM (2), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor, 1 
vot en contra i 5 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?meeting=video_202210270000000000_FH.mov&top
ic=1 

 

 
2. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a 
l’exercici 2020 

 
El Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del Compte 
General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2020, juntament amb 
tota la seva documentació annexa. 
  
Finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció 
municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del 
Compte General. 
    
Amb posterioritat, es va rendir el Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament i 
dels Patronats Municipals a la Comissió Especial de Comptes en sessió de 27 de 
setembre de 2022. 
  
El compte general s’hauria d’haver sotmès a l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes abans del dia 1 de juny, però degut als problemes amb la migració del 
programa d’ABSIS  a Sicalwin aquest termini s’ha incomplert. S’haurà d’haver tramès  
a la sindicatura de comptes abans del 31 d’octubre de 2021.  
  
Vist que mitjançant anunci publicat al Butlletí oficial de la Província de Barcelona el dia 
29 de setembre de 2022, i al taulell d’anuncis de l’ajuntament, el Compte General —
juntament amb l'informe d'aquesta comissió— van ser objecte d'exposició al públic 
durant el termini de quinze dies, durant els quals, els interessats van poder presentar 
reclamacions, objeccions o observacions. 
  
ATÈS que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’ha presentat 
un escrit d’al·legacions per part de l’interessat que s’indica a continuació:  
  
- Grup municipal SAL-CUP-AMUNT, 2022-E-RE-4452 de data 20 d’octubre de 2022 
(16:06 h), presenta les al·legacions següents: 
  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?meeting=video_202210270000000000_FH.mov&topic=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?meeting=video_202210270000000000_FH.mov&topic=1
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1. Al·legació: sobre el compte general com a instrument 
- S’exposa que no consta a la memòria, l’assoliment dels objectius polítics de la 
Corporació i si els fons públics s’han destinat a l’ús previst. 
  
2. Al·legació: sobre el balanç, el compte de resultats, la liquidació de l'estat de canvis 
en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la liquidació del pressupost 
- S’al·lega que els documents de l’exposició pública del Compte General 2020 no tenen 
signatura ni codi de validació, la qual cosa és necessària per verificar la integritat dels 
documents. 
- El compte de resultat econòmic-patrimonial de 2020 no mostra la informació de 
l’exercici 2019, consegüentment no es poden veure les variacions entre exercicis. 
- La liquidació de l’estat de canvis de patrimoni net no conté la informació relativa al 
motiu pel qual ha variat el patrimoni de 2019 a 2020, disminució de 40.957.291,71€. 
Només s’inclou un resum dels fluxos patrimonials. 
- L’estat de liquidació del pressupost: manca la liquidació a nivell de l’aplicació 
pressupostària, per tal de poder comprovar si els recursos públics s’han destinat a les 
finalitats previstes. 
- Manca justificar els imports de les modificacions, dels ingressos pendents de cobrar i 
el pendent de pagament. 
   
3. Al·legació: sobre la memòria 
- S’indica respecte a la memòria que: manca d’índex, estructura i categorització. 
Tampoc recull els objectius programats, les línies d’actuació i els serves públics que 
han de dur-se a terme. No hi ha conclusions que permetin valorar si s’han complert els 
objectius. 
- S’aconsella que es facin servir indicadors de gestió de serveis municipals, a fi efecte 
que es pugui veure l’eficàcia, eficiència i nivell d’inversió de cada servei. 
- També s’exposa que no hi ha referència al Pla de Xoc d’aquest exercici. Únicament hi 
ha referències al pressupost de despeses i ingressos, però falta un resum i valoració 
del grau d’execució i liquidació de la despesa que es va destinar a minimitzar l'impacte 
econòmic i social de la Covid-19.  
- Pel que fa a la migració al nou programa de comptabilitat: no es descriuen les 
actuacions dutes a terme per a corregir el retard provocat. S’indica que això pot afectar 
al retiment del compte per a 2021. 
- La gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració: falta la 
referència i descripció dels serveis de competència municipals que són prestats per 
mitjà de contractes de gestió, concessions administratives, convenis i altres. Un 
exemple és el conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental. En aquest cas 
també s’indica que manquen dades pel que fa, entre d’altres, a la desviació de 
finançament, al compromís d’aportació, a la liquidació del conveni per al 2020. 
També s’exposa que manca explicar perquè no s’han renovat alguns contractes o 
convenis (ex. Escola Bressol Gegant del Pi, gestió piscines i pistes de tennis, Centre 
d’Art i Noves tecnologies), i com s’han gestionat els serveis als que donen cobertura al 
2020. 
Manca detallar la participació de l’ajuntament en fundacions, consorcis i associacions. 
Concretament s’analitza el conveni amb la Fundació Privada per a la Gent Gran, la 
discrepància entre les dades consignades a la memòria del Compte General 2020 i les 
publicades al registre del Departament de Justícia, Drets i Memòria. 
S’indica que la Fundació Privada Apadis té dues subvencions de 3.000€, tot i que el 
pressupost de l’any 2020 preveia una aportació de 10.000€. No es pot verificar 
l’execució o modificació d’aquest crèdit inicial. 



Respecte a la Fundació Martí L’Humà, no es pot verificar l’existència de conveni, tot i 
ésser beneficiària d’un ingrés de 6.000€. Tampoc es pot comprovar el conveni amb 
Mercadona; tot i que la informació pressupostària indica una despesa amb aquesta 
empresa. 
Respecte als convenis amb entitats esportives: els convenis estan recollits al registre 
de convenis de la seu electrònica de l’Ajuntament, però els imports i periodicitats de les 
aportacions no coincideixen. 
S’exposa que en la memòria del Patronat Municipal d’Esports hi ha un error en l’òrgan 
superior de govern i que manca especificar en quina sessió del Patronat Municipal 
d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut s’han dut a 
terme l’aprovació dels comptes anuals i les memòries de gestió, respectives. 
  
4. Al·legació: sobre les actes d’arqueig 
S’esmenta manca explicació d’una anotació manuscrita als moviments de la targeta de 
l’alcalde. 
  
5. Al·legació: sobre l’informe d’intervenció 
Cal que l’informe de l’exercici 2020 concreti si s’han corregit les anomalies detectades 
al 2018: inexistència del registre de convenis i no existència de pla estratègic de 
subvencions. 
S’exposa que la referència al Pla d’ajust vigent fins a l’exercici 2023, no concreta en 
quin Ple es va aprovar. 
S’indica que en l’informe de 2020 no es fa referència a l’adopció de mesures per  a la 
reducció dels terminis de conformitat de les factures, tal i com es va indicar que es faria 
a 2018.  
També que l’informe no emet valoració respecte al Compte General 2020, si és 
favorable o desfavorable. 
En altre punt de l’al·legació es posa en dubte que el Compte general mostri una imatge 
fidel del patrimoni i es torna a indicar que manca explicació de la disminució de 40 
milions de patrimoni net. 
  
6. Al·legació: sobre l’incompliment de terminis i la falta de transparència 
S’al·lega que la dilació en la presentació del compte general de 2020 s’ha justificat 
únicament per les dificultats en la migració de programes de comptabilitat. No s’ha 
explicat els recursos, materials i personals destinats a resoldre aquesta situació, ni 
tampoc la planificació i la supervisió duta a terme. 
S’exposa falta de transparència i informació prèvia en la presentació del compte 
general 2020 a la Comissió Especial de Comptes. Les consultes de la regidora per 
valorar la informació rebuda han hagut de ser demanades per instància i resoltes en la 
mateixa sessió, sense que hagi pogut fer una valoració. Tampoc s’ha respost la 
instància on es demanava informació respecte a la migració a Sicalwin. Es manifesta 
que tot això compromet el funcionament de la Corporació, la transparència i afecta els 
ingressos de l’Ajuntament (retenció de subvencions, pèrdua del Fons de Cooperació 
Local). 
  
7. Al·legació: sobre la votació en la Comissió Especial de Comptes 
Es qüestiona la validesa del vot de la regidora Montse Vila, en tant que presidenta de la 
CEC i representant del grup municipal Junts per les Franqueses, en aplicació del 
Reglament Orgànic Municipal.  
  
8. Al·legació: sobre la vulneració de la llei de transparència en la documentació 
publicada 
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S’indica que en l’exposició pública del Compte General es van publicar, inicialment, 
dades que havien d’estar protegides segons la Llei 19/2013, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021 sobre la transparència i el dret 
d’accés a la informació pública. Aquestes dades van ser anonimitzades. El document 
de consulta està en format imatge i no permet fer cerques al text. 
Les entitats jurídiques no surten amb el NIF complet. 
 

S’al·lega que les subvencions per al seu funcionament concedides als grups polítiques 
no es poden comprovar perquè no figuren publicades al portal de la transparència. 
  

9. Al·legació: sobre la llengua utilitzada  
S’exposa que en la redacció dels documents es barregen el català i el castellà. Manca 
revisió ortogràfica i d’estil. Igualment s’ha de tenir cura i donar claredat a l’ús de sigles i 
abreviatures. Tots aquests aspectes impedeixen la cerca d’informació i la comprensió 
dels documents. 
   

La Comissió Especial de Comptes s’ha reunit en sessió extraordinària de 26 d’octubre 
de 2022 per tal d’emetre nou informe en base a les al·legacions presentades i ha 
acordat informar favorablement el Compte General del municipi de les Franqueses del 
Vallès de l’exercici 2020, integrat pels estats i documents comptables dels ens 
següents, tenint en compte les esmenes, correccions i al·legacions estimades, d’acord 
amb l’Informe d’Intervenció, 
  

- Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
- Patronat Municipal d’Esports 
- Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
  
ACORDS: 
   
Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2020, comprès pel Compte General 
del propi Ajuntament i dels seus patronats Municipals tenint en compte les esmenes, 
correccions i al·legacions aprovades per la Comissió Especial de Comptes. 
   
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que 
la integra a la fiscalització de  la Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 
212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i 
altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.  
 
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 (2), Sal-CUP-Amunt (1) i la 
regidora no adscrita (1), i les abstencions dels regidors/es assistents del grup municipal 
CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor, 4 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/?meeting=video_202210270000000000_FH.mov&to
pic=2 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?meeting=video_202210270000000000_FH.mov&topic=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?meeting=video_202210270000000000_FH.mov&topic=2

