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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2018/3

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

5 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.40 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretari accidental

Alejandro Martín Vázquez

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

Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde

SÍ

Rosa Maria Pruna Esteve, tercera tinenta d’alcalde

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde

SÍ

Marina Ginestí Crusells, cinquena tinenta d’alcalde

SÍ

Moisés Torres Enrique, regidor

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, regidor

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Elisabet Pericas Taulats, regidora

SÍ

José Alexander Vega Sabugueiro, regidor

SÍ

Èlia Montagud Blas, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Àngel Profitós Martí, regidor

SÍ

Rosa Maria Cassà Vila, regidora

SÍ

Francesc Torné Ventura, regidor

SÍ

Martha Esperanza Ilona Edel, regidora

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Alejandro Martín Vàzquez, secretari accidental

SÍ

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es procedeix a l'aprovació i signatura de l'acta PLE/2018/2 del dia 22 de febrer de
2018.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=1

Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2018
per a la reparació amb caràcter d’emergència del col·lector de clavegueram del
carrer d’Aragó, entre el carrer Cardedeu i la plaça d'Espanya, aprovació de la 1a
addenda al conveni amb el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja
de la xarxa de clavegueram 2017-2021 i sol·licitud de subvenció dins del
programa de suport als municipis del Consorci Besòs Tordera
Atès que fruit de les tasques correctives efectuades en 2018 es detecta una situació
de gran perill per a l’estabilitat del clavegueram del carrer d’Aragó en el tram disposat
entre el carrer de Cardedeu i la plaça d’Espanya.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2017, va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del Conveni entre el Consorci Besòs
Tordera i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès relatiu al servei de neteja de la
xarxa de clavegueram, pel període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2021.
Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent al manteniment i conservació de la
xarxa de clavegueram amb càrrec als exercicis i a l’aplicació pressupostària que es
detallen a continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a la
dotació de crèdit pressupostari suficient.
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ANY
2017
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01

IMPORT
72.731,33€
72.731,33€
75.319,23€
75.319,23€
75.319,23€

Tercer.- AUTORITZAR la despesa corresponent a les obres de reposició del
clavegueram amb càrrec als exercicis i a l’aplicació pressupostària que es detallen a
continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a la dotació de
crèdit pressupostari suficient.
ANY
2017
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01

IMPORT
9.966,17€
9.966,17€
14.680,93€
14.680,93€
14.680,93€

Quart.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord el Consorci Besòs Tordera.”
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017,
va acordar, entre d’altres la redacció del Pla director de clavegueram al Consorci
Besòs Tordera.
ATÈS que es considera prioritari disposar del Pla director de clavegueram per
maximitzar l’eficàcia de les partides designades al servei de clavegueram, es proposa
el traspàs de la despesa associada a l’anualitat 2017 a l’any 2018.
Essent l’import resultant del conveni
Despesa autoritzada corresponent al manteniment i conservació de la xarxa de
clavegueram
ANY
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01

IMPORT
145.462,66€
75.319,23€
75.319,23€
75.319,23€

Despesa corresponent a les obres de reposició del clavegueram
ANY
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01

IMPORT
19.932,34€
14.680,93€
14.680,93€
14.680,93€

ATÈS que la valoració inicial del cost de les obres d’emergència de la xarxa de
sanejament del carrer d’Aragó terme municipal de les Franqueses del Vallès, és de
145.808,73 €, segons memòria valorada aportada per Drenatges Urbans Besòs, SL,
import que degut a la particularitat de la obra no es pot prendre com a definitiu ni
tancat.
VIST el programa de suport per a l’execució d’obres de clavegueram dins del
programa de suport als municipis, del Consorci Besòs Tordera.
ATÈS que es poden acollir al programa per a l’execució d’obres de clavegueram les
tasques de redacció i tramitació de projectes i les subsegüents d’execució d’obres i
de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut, executades o contractades
pel Consorci per compte de l’Ajuntament sol·licitant.
VISTA la proposta d’addenda al conveni de clavegueram de cooperació entre
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera per a la gestió
del servei de clavegueram.
VIST l’informe de l’Àrea d’Obres i Serveis.
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis PROPOSA a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny
publicat al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol de
2015 i el Decret de l’alcalde núm. 1665/2016 de 2 de juny, publicat al BOPB el 20 de
juny de 2016 i assabentat Ple el 30 de juny de 2016, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la primera addenda al conveni de clavegueram de cooperació
entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera per a la
gestió del servei de clavegueram, amb el següent resultat:
Despesa autoritzada corresponent al manteniment i conservació de la xarxa de
clavegueram
ANY
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01
05 1601 21000 01

IMPORT
145.462,66€
75.319,23€
75.319,23€
75.319,23€
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Despesa corresponent a les obres de reposició del clavegueram
ANY
2018
2019
2020
2021

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01
05 1601 61900 01

IMPORT
19.932,34€
14.680,93€
14.680,93€
14.680,93€

Segon.- SOL·LICITAR al Consorci Besòs Tordera la subvenció del programa de
suport per a l’execució d’obres de clavegueram, dins del programa de suport als
municipis, per un import màxim de 145.131,83 €.
Tercer.- SOL·LICITAR al Consorci Besòs Tordera la reparació amb caràcter
d’emergència del col·lector de clavegueram del carrer d’Aragó de Bellavista, d’aquest
terme municipal, per un import de 145.808,73 € IVA inclòs, import que degut a la
particularitat de la obra no es pot prendre com a definitiu ni tancat.
Quart.- APROVAR la previsió inicial de la despesa per aquesta actuació de la
següent manera:
131.227,86 € per part del Consorci Besòs Tordera mitjançant programa suport
14.580,87 € per part de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès
Cinquè.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura de la primera addenda al conveni de clavegueram.
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació d’aquests acords en la primera
sessió que celebri.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci Besòs Tordera.
Vuitè.- COMUNICAR aquests acords a l’Àrea d’Hisenda i a l’Àrea de Règim Intern
d’aquest ajuntament.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=2

Proposta d'aprovació del nomenament de membre a la Junta de Govern del
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut
ATÈS que la composició actual de la Junta de Govern del Patronat municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut és la següent:
-Sra. Marina Ginestí Crusells (Presidenta).
-Sr. José Antonio Aguilera Galera (Vicepresident).
-Sr. Jordi Ganduxé Pascual, representant del grup municipal Convergència i Unió.
-Sra. Èlia Montagud Blas, representant del grup municipal Imaginem les
Franqueses en Comú.
-Sra. Rosa Cassà Vila, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal.
-Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les

Franqueses.
-Sra. Martha Esperanza Ilona Edel, representant del grup municipal del Partit
Popular.
ATÈS que l’article 9 dels estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut estableix que la Junta de Govern està integrada pel President,
Vice-president, quatre regidors designats pel Ple de l’Ajuntament i un representant de
les entitats que actuen al municipi.
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2015, es
va aprovar la composició del consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports
i de la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut.
ATÈS que en els antecedents es feia constar el següent:
“ATÈS, per altra banda, que, habitualment i a la pràctica, els regidors designats
pel Ple per a formar part dels dos esmentats òrgans col·legiats en són un per
cadascun dels grups municipals que es constitueixen en cada mandat de la
Corporació, amb independència del nombre (taxat) de regidors/es que s’ha
assenyalat anteriorment.
ATÈS que, actualment, hi ha constituïts sis grups polítics municipals i que es creu
convenient seguir amb el costum mencionat i, per tant, que tots ells tinguin un
representant als mencionats òrgans.
ATÈS que no es considera imprescindible tramitar una modificació dels estats
per adequar-los a l‘esmentada pràctica política, en el benentès que la mateixa no
incideix ni en el règim jurídic ni el règim competencial, pressupostari, etc... dels
patronats.”
ATÈS que el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya ha designat el sr. Juan
Antonio Corchado Ponce com a membre de la Junta de Govern del Patronat.
L’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR el senyor Juan Antonio Corchado Ponce membre de la Junta de
Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, com a
representant del grup municipal Socialista.
En conseqüència, la composició de la Junta de Govern del Patronat municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut serà, en endavant, la següent:
-Sra. Marina Ginestí Crusells (Presidenta).
-Sr. José Antonio Aguilera Galera (Vicepresident).
-Sr. Jordi Ganduxé Pascual, representant del grup municipal PDECAT-Demòcrates
(abans Convergència i Unió).
-Sra. Èlia Montagud Blas, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses
en Comú.
-Sr. Juan Antonio Corchado Ponce, representant del grup municipal Socialista.
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-Sra. Rosa Cassà Vila, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal.
-Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les
Franqueses.
-Sra. Martha Esperanza Ilona Edel, representant del grup municipal del Partit
Popular.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Juan Antonio Corchado Ponce i al
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per deu vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM i PP, set abstencions dels
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM i CpF.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=3

Proposta d'aprovació de l'elecció dels càrrecs de jutge de pau, titular i suplent,
de les Franqueses del Vallès
ATÈS que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant escrits 2018-ERC-371 i 2018-E-RC-372 de data 24 de gener, va comunicar l’acord adoptat per la
Sala de Govern en data 16 de gener de 2018 segons el qual s’ha d’iniciar els tràmits
per a l’elecció dels càrrecs de jutge/essa de pau, titular i suplent, de les Franqueses
del Vallès, atesa la propera finalització del termini de 4 anys per al qual van ser
nomenats els actuals jutges de pau titular i suplent.
TENINT EN COMPTE el Decret de l’alcalde número 2018/173 de data 26 de gener,
en què es va resoldre aprovar la convocatòria pública per a l’elecció dels càrrecs de
jutge/essa de pau, titular i suplent.
VIST que s’ha publicat edicte de la convocatòria pública per a l’elecció dels càrrecs
de jutge/essa titular i suplent en el Butlletí Oficial de la Província de data 7 de febrer
de 2018 així com en el tauler d’edictes de la seu electrònica. I també s’ha exposat en
el tauler d’edictes del Jutjat de Pau de les Franqueses del Vallès i del Jutjat Degà de
Granollers, acreditat mitjançant diligències de data 20 de febrer (amb registre
d’entrada 2018-E-RC-943 de 20 de febrer) i 22 de febrer (amb registre d’entrada
2018-E-RC-1089 de 27 de febrer), respectivament.
ATÈS que durant el termini de presentació de sol·licituds, per al càrrec de jutge/essa
de pau titular s’ha presentat una única sol·licitud:
2018-E-RC-763 de data 12 de febrer, presentada pel senyor Miguel Valls Morata
I per al càrrec de jutge/essa de pau suplent s’ha presentat una única sol·licitud:
2018-E-RC-764 de data 12 de febrer, presentada pel senyor Miguel Maraver Box
DE CONFORMITAT amb el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau; els
articles 99 a 103, 302, 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
Poder Judicial i els articles 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.

DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, l’elecció de jutge/essa de pau titular i suplent correspon al
Ple de l’ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
VIST l’informe del secretari accidental de data 5 de març de 2018.
Es proposa al Ple de l'ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’elecció, per un període de quatre anys, del senyor Miguel Valls
Morata per desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau titular.
Segon.- APROVAR l’elecció, per un període de quatre anys, del senyor Miguel
Maraver Box per desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau suplent.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb el
certificat que estableix l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya perquè expedeixi els nomenaments corresponents.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per onze vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM, CPF i PP, sis abstencions dels
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=4

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del pla general
d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la modificació de la
regulació del Sector R (Can Garriga) del terme municipal de les Franqueses del
Vallès
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 26 de gener de 2017 va adoptar,
entre d’altres, el següent acord:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del
contracte de Serveis per a la redacció del pla parcial, documentació d’avaluació
ambiental, projecte de reparcel·lació i d’urbanització del Sector R, així com
l’estudi topogràfic i la modificació puntual del PG del citat àmbit del terme
municipal de les Franqueses del Vallès.”
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local en sessió del 25 de maig de
2017 va adoptar l’acord següent:
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“Segon.- ADJUDICAR a l’empresa NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT,
SL, el contracte de serveis per a la Redacció del Pla Parcial, Projecte de
Reparcel·lació i d’Urbanització del Sector R, així com l’estudi topogràfic i la
modificació puntual del PGO del citat àmbit del terme municipal de les
Franqueses del Vallès,...”
VIST el contingut del projecte per a la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana relatiu a l’àmbit del sector R (Can Garriga) del terme municipal
de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que la documentació aportada té per objecte la modificació de la regulació i
de l’àmbit del sector R (Can Garriga) al terme municipal de les Franqueses del
Vallès.
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 59, 85 i 96 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, llei 6/2009, del 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes, articles 23, 117 i 118 del Decret
305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i 52 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.
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès relativa a
la regulació del sector R (Can Garriga), del terme municipal de les Franqueses del
Vallès.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar
suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, i a l’òrgan ambiental competent per a què realitzi la decisió
prèvia d’avaluació ambiental.

Quart.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els
àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de
2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles
amb la nova regulació que es pretén establir.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi
els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, set vots en contra dels regidors
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM i CPF, i una abstenció de la
regidora del grup municipal PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=5

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la delimitació d’un nou
àmbit i modificació de la UA 21B
VIST el projecte elaborat pels serveis tècnics de l’àrea d’Urbanisme per a la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de les Franqueses del
Vallès que comprèn l’àmbit de la zona VI i la Unitat d’Actuació 21B.
ATÈS que la modificació té per objecte la transformació global d’usos de la zona
industrial en illa tancada a residencial, així com modificar l’actual delimitació i
ordenació de l’àrea d’Actuació 21B per tal d’aconseguir un conjunt integrat amb el
nou àmbit d’actuació.
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 59, 85 i 96 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 23, 117 i 118 del Decret
305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la llei d’urbanisme, article 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i 52 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.
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès per tal
de delimitar un nou àmbit per a la transformació global d’usos d’industrial a
residencial, així com modificar la delimitació i ordenació de la Unitat d’Actuació 21B
per aconseguir un conjunt integrat amb el nou àmbit d’actuació.
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Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar
suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- Sol·licitar informes als organismes afectats per llurs competències
sectorials.
Quart.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els
àmbits determinats en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini d’1
any. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles
amb la nova regulació que es pretén establir.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi
els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, vuit abstencions dels regidors
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM, CPF i PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=6

Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en ComúEntesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, per
demanar la total supressió dels guarda-rails sense protecció per a motoristes
en les carreteres i camins del municipi
Atès que recentment s’han instal·lat guarda-rails nous sense cap mena de sistema de
protecció per a motoristes (SPM) a la carretera de Cànoves (BV-5151), cruïlla amb el
camí de Marata.
Atès que aquests guar-rails s’han col·locat en un tram recte, amb semàfors, de
manera que l’única raó sembla ser la protecció dels semàfors i no la seguretat de les
persones, especialment de motoristes, ciclistes i vianants, que han vist augmentar
molt més el seu risc en circular per aquest punt.
Atès que el model de guarda-rails sense SPM que s’han col·locat ha causat ferides
molt greus, fins i tot la mort per decapitació, a motoristes i ciclistes arreu del país, ja
que les vores són com ganivets i per aquest motiu se’ls coneix com a guarda-rails
assassins. I no només suposen un risc per als motoristes, ja que aquest model de
guarda-rails també pot agreujar els accidents de cotxes, com ja ha passat alguna
vegada al nostre municipi.

Atès que aquests guarda-rails estan instal·lats a d’altres punts de la xarxa viària del
municipi, tant en vies de titularitat de la Diputació de Barcelona com municipal.
Atès que en els darrers anys s’observa un increment de la sinistralitat de
motociclistes, fet que apunta a unes polítiques preventives insuficients, sovint amb
l’afegit de la deixadesa en les seves funcions d’algunes Administracions.
Per tot això, ILFC-E proposa al ple de les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Eliminar de tot el terme municipal de les Franqueses del Vallès els guardarails sense SPM.
Segon.- Demanar a la Diputació de Barcelona que retiri tots els guarda-rails sense
SPM de les vies de la seva titularitat i ubicades a les Franqueses, en cas que la seva
col·locació es reafirmi com a necessària, els models que substitueixin els vells siguin
més segurs per a les persones, amb SPM homologats, i més respectuosos amb el
paisatge, com ara guarda-rails de fusta, si les característiques de la via ho permeten.
Tercer.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès substituirà progressivament els
guarda-rails sense SPM de les vies de la seva titularitat i, en cas que la seva
col·locació es consideri necessària, els models que substitueixin els vells siguin més
segurs i més respectuosos amb el paisatge, com ara guarda-rails de fusta.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona i a la Secretaria d'Infraestructures i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
Aprovada per unanimitat dels grups municipals assistents PDECAT-Demòcrates,
ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM, CPF i PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=7

Moció que presenten els grups municipals PDECAT-Demòcrates, Imaginem Les
Franqueses en Comú-Entesa, Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, en defensa
de l'escola catalana i el model d'immersió lingüística
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local
reconeixem que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un
model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat política, del treball de molts
professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
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El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment
d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori,
tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests
més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a
millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de
competències i d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal
Constitucional ha anul·lat, recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a
càrrec de fons públics a Catalunya en centres privats per envair competències
autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca
educativa i de l’actitud bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit
Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a
plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat
reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la
crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments
pedagògics, es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol tret propi de la
nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el
suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a
l’escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius
de llengua en contra de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació. La cohesió
social és una línia vermella infranquejable.

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb
la cohesió social, exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part
de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les
tradicions del país. És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt
rica experiència pedagògica i d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu
català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure,
i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens
que hem construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del
Govern de l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al
Consell de Direcció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
als òrgans i associacions de representants dels directors i docents dels centres
educatius del Servei d’Educació de Catalunya; a les Federacions d’Associacions de
Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups Parlamentaris dels Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als centres educatius del
nostre municipi.
Aprovada amb el vot favorable de PDECAT-Demòcrates, ILFC-E, PSC-PM, ERC-AM
i CPF, i el vot en contra del PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=8

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i
rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de març de 2018, per
demanar la recuperació per part del plenari municipal de competències pròpies
traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per
resoldre sobre les autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal
al servei de la Corporació
A la sessió plenària del passat mes de febrer van ser delegades a la junta de govern
local diverses competències plenàries, entre les quals la que ens ocupa.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al govern municipal a reconèixer que la justificació donada per portar
a terme la delegació de competències que va ser textualment: "a l'objecte de dotar
d'una major eficàcia i celeritat en l'actuació municipal", és falsa. És falsa, com a
mínim, per a la competència que ens ocupa ja que fins al moment de redactar la
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present moció s'han resolt a la junta de govern local tres peticions, corresponents a
sol·licituds presentades inicialment en data setze de febrer de 2018, vint-i-tres de
novembre de 2017, i dos de març de 2017 (sí, març de 2017). És a dir, un dels
expedients amb una antiguitat d'un mes, el segon amb una antiguitat de gairebé 4
mesos, i el tercer amb una antiguitat de més d'un any des de la petició inicial per part
dels interessats o interessades.
Segon.- Instar al govern municipal a explicar a la resta de grups polítics de
l'Ajuntament i a la ciutadania en general, els motius reals de la delegació d'aquesta
competència plenària, un cop demostrada la poca veracitat del motiu esgrimit com a
justificació inicial, vistos els terminis de resolució expressats anteriorment.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per resoldre
sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal al servei de la
Corporació, amb la inclusió del punt a l'ordre del dia del proper Ple municipal.
Rebutjada amb el vot favorable d’ILFC-E, ERC-AM i CPF, el vot en contra de
PDECAT-Demòcrates i PSC-PM, i l’abstenció del PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=9

Precs, preguntes i interpel·lacions
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180405&punto=10
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