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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2018/4

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

26 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.55 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/2018/3 del dia 5 d’abril de 2018.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=1

Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 29
de març de 2018 en què es va aprovar la modificació del conveni de cessió d'ús
gratuït d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos
Agraris, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental
Expedient 4895/2017. Cessió de béns.
Proposta d'aprovació de la modificació de l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2017, relatiu al conveni de cessió d'ús gratuït
d'un espai de les oficines ubicades a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, a favor
del Consell Comarcal del Vallès Oriental
VIST l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre
de 2017, relatiu a l’aprovació del contingut i la signatura del conveni entre
l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i el CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL, l’objecte del qual és la cessió d’ús gratuït d’un espai dins
de l’immoble qualificat com a bé de domini públic, anomenat CAN RIBAS – CENTRE
DE RECURSOS AGRARIS, i que es troba en el Camí Antic de Vic, núm. 10, de les
Franqueses del Vallès, el qual el Consell Comarcal destinarà a oficines.
ATÈS que des del Consell Comarcal del Vallès Oriental i aquest ajuntament s’ha
cregut convenient introduir tot un seguit de determinacions i esmenes:
- Determinar el nom dels signataris del conveni.
- Modificar la durada del conveni, passant de dos anys més dos anys de pròrroga, a
tres anys més un any de pròrroga.
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- Establir l’import màxim de 720 euros mensuals que haurà d’abonar el Consell
Comarcal a l’Ajuntament, en concepte de les despeses de subministrament i neteja
de l’espai que és objecte de cessió.
ATÈS que el Ple de la Corporació ja va aprovar el dia 26 d’octubre de 2017 la cessió
de l’espai esmentat, de conformitat amb el què preveu l’article 47.ñ) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local i que les modificacions proposades no
afecten l’acord de cessió.
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2018 va
acordar, entre d’altres delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de convenis i
protocols amb altres ens locals o amb altres administracions públiques, llevat de
supòsit de transferència de funcions o d’activitats a altres administracions públiques
per mitjà de conveni.
VIST l’informe emès per la Secretaria de la Corporació.
AQUESTA Alcaldia 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. 647/2016 de 29 de febrer, publicat al BOPB el 11 de març de 2016 i
assabentat Ple el 29 de febrer de 2016, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la modificació de l’acord de Ple de 26 d’octubre de 2017, relatiu a
l’aprovació del contingut i la signatura del conveni entre l’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS i el CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL,
que es transcriurà a continuació, l’objecte del qual és la cessió d’ús gratuït d’un espai
dins de l’immoble qualificat com a bé de domini públic, anomenat CAN RIBAS –
CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, i que es troba en el Camí Antic de Vic, núm.
10, de les Franqueses del Vallès, el qual el Consell Comarcal destinarà a oficines,
quedant el redactat definitiu següent:
“CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA D’UN ESPAI UBICAT EN LA
PLANTA PRIMERA I PLANTA ALTELL DE CAN RIBAS – CENTRE DE
RECURSOS AGRARIS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, A FAVOR DEL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
A les Franqueses del Vallès, el dia ....... de ...................... de dos mil divuit.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde president de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit pel secretari accidental Sr.
ALEJANDRO MARTIN VAZQUEZ.
I de l’altra, l’Il·lm. Senyor DAVID RICART i MIRÓ actuant com a president del
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, amb domicili a Granollers,
carrer Miquel Ricomà, núm. 46, assistit pel secretari accidental, senyor JORDI
VENDRELL i ROS.

Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar,
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’un bé de domini
públic consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic, núm. 10, de
les Franqueses del Vallès, anomenat CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS
AGRARIS, i que és la seu de les àrees de Dinamització Econòmica, Sanitat i
Salut Pública, Gent Gran, Agricultura, Territori i Sostenibilitat. Aquest bé figura en
l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament,
amb la qualificació de bé de domini públic adscrit al servei públic.
II. Que, l’ajuntament disposa d’un espai en l’immoble descrit en l’antecedent I,
concretament en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18
m2. Per a la seva identificació, s’adjunten com a annexes núm. 1 i 2, sengles
plànols per detallar el seu emplaçament exacte i la seva superfície i distribució.
III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar l’espai
descrit en l’apartat II durant un període de 3 anys, prorrogables per un període
d’un any més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic d’aquesta institució.
IV. Que ambdues parts manifesten la voluntat de subscriure un CONVENI DE
CESSIÓ GRATUÏTA D’ÚS DE LOCAL. Per tot el que s’ha exposat, les dues
parts, en la representació que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord amb
les següents clàusules i, en el seu defecte, amb subjecció al Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni. L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS (des d’ara, l’AJUNTAMENT) cedeix al CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL (des d’ara CCVO) l’ús de forma gratuïta de l’espai ubicat en
la planta primera i planta altell, amb unes superfícies de 85,38 i 36,18 m2,
respectivament, de l’edifici CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS,
en el camí Antic de Vic, núm. 10, les Franqueses del Vallès, amb una superfície
total de 121,56 m2, (a partir d’ara, es designa com a “espai cedit a Can Ribas”).
La part cedida consta identificada en els dos plànols incorporats com a annex a
aquest conveni.
Segon. Ús de l’espai cedit de Can Ribas. El CCVO farà ús de l’espai cedit a Can
Ribas per destinar-lo a oficines de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
d’aquesta institució. També podrà fer ús dels següents espais: lavabos, accessos
i ascensor.
Tercer.- Obligacions del CCVO. El CCVO es farà càrrec de les despeses de
subministrament i neteja que li pertoquin, en proporció a l’espai que és objecte
de cessió d’ús, establint-se un import màxim mensual de 720 €.
Quart. Extinció de la cessió de l’ús. Aquest conveni quedarà sense efecte per les
següents causes:
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Manca de pagament de les despeses de subministrament i neteja.
Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.
Acabament del termini pactat.
Tancament de la instal·lació per raons de seguretat.
Raons d’ interès públic.
Qualsevol de les causes establertes a la llei.

Cinquè. Termini de l’autorització. La cessió de l’ús té una durada de tres anys, a
comptar des del dia que s’ocupi l’espai. No obstant això, aquest període es podrà
prorrogar, per un màxim d’un any més.
Sisè. Responsabilitat del CCVO. El CCVO, com a titular de l’activitat que es
desenvoluparà en l’espai que és objecte de cessió, es fa directa i exclusivament
responsable, eximint de tota responsabilitat a l’Ajuntament, pels danys que el
CCVO pugui ocasionar pel desenvolupament de la seva activitat a les persones,
treballadors, clients, terceres persones, i a les coses, instal·lacions, els serveis i
subministraments. El CCVO s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat
civil per respondre de tots els danys que es puguin derivar de la seva activitat en
l’espai cedit.
Setè. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació
d’aquest conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme,
davant els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen el present
conveni per duplicat, en el lloc i data esmentats.”
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Ple de la Corporació, en la propera
sessió que celebri.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
ORIENAL i donar-ne compte a les àrees afectades de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=2

Donar compte del Decret de l'alcalde núm. 2018-837 de data 5 d'abril, en què es
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació
corresponent a l'exercici 2017
Vist que, amb data 26 de març de 2018, es va incoar procediment per aprovar la
liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l’exercici 2017.
Vist l’informe de secretaria.
Vist que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària i es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment de la Regla de
Despesa.

Vist que va ser emès informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text
Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
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, sobri matèria pressupostària.
RESOLC
PRIMER. APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Corporació
corresponent a l’exercici 2017.
SEGON. DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest
celebri, d'acord amb el que 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, i això
abans de concloure el mes de març de l'exercici següent al qual correspongui.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=3

Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2019
ATESA la notificació de 15 de març de 2018 del Director dels Serveis Territorials de
Treball, Afers Socials i Famílies de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, en què
comunica que aquest any, amb l’objectiu de poder avançar la publicació de les festes
locals corresponents a l’any 2019, malgrat no s’hagi publicat la corresponent Ordre
de festes laborals per a l’any 2019 a Catalunya, cal proposar les dues festes locals.
ATÈS que per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del/de la Conseller/a de Treball, a proposta dels
municipis respectius.
AQUESTA Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de la Corporació
Municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el següent calendari de festes locals per a l’any 2019:






Bellavista
Marata
Corró d’Amunt
Llerona
Corró d’Avall

31 de maig i 5 de juliol
31 de maig i 27 de juliol
31 de maig i 3 d'agost
31 de maig i 7 de setembre
31 de maig i 13 de setembre
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=4

Proposta d'aprovació inicial de la creació del Pla Social i Econòmic de les
Franqueses del Vallès
TENINT EN COMPTE que l’àrea de Dinamització Econòmica té com a objectiu
impulsar la generació d’activitat econòmica i la inserció laboral de la població,
facilitant la informació i els recursos necessaris, tant a empreses com a treballadors,
a través de diferents serveis.
TENINT EN COMPTE que l’àrea de Polítiques Socials té per objectiu promoure
actuacions orientades a millorar el benestar social de les persones que resideixen al
municipi de les Franqueses de Vallès, mitjançant la prestació d’informació, atenció i
suport personal, promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un
marc de respecte per a la dignitat de les persones.
ATÈS que des de juliol de l’any 2015 l’àrea de Polítiques Socials ha desenvolupat un
programa de suport i acompanyament en la inserció sociolaboral per a col·lectius en
situació de risc d’exclusió social.
ATÈS que ambdues àrees treballen, de manera complementària, aspectes que tenen
a veure amb el treball de les dimensions socials, laborals i econòmiques amb
l’objectiu comú de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de les Franqueses del
Vallès.
TENINT EN COMPTE que en el moment actual, de clara tendència de disminució de
l’atur i profundes transformacions socials i econòmiques, amb la conseqüent
complexitat que se'n deriva, és clara la necessitat de dur a terme reflexions a mig i
llarg termini en aquests àmbits.
ATÈS que en aquest context es planteja el naixement del Pla Social i Econòmic de
les Franqueses del Vallès (d’ara endavant PSELFV), amb l’objectiu de realitzar una
tasca transversal interàrees, en totes aquelles accions relacionades amb l’impuls i la
coordinació del món econòmic i social del municipi.
ATÈS que a finalitat d’aquest Projecte és fomentar i impulsar l’ocupació de persones
que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, a causa de l’atur de llarga
durada o d’altres situacions socials de precarietat.
ATÈS que el PSELFV actuarà com a òrgan consultiu i assessor de la corporació
municipal en matèries econòmiques, de polítiques socials i d’ocupació, encaminades
al foment de l’ocupació i al desenvolupament econòmic i social del municipi.

ATÈS que es considera adient l’aprovació de la creació del PSELFV.
VIST l’informe emès pel Secretari Municipal.
VIST l’informe emès per la Cap de l’àrea de Polítiques Socials.
DE CONFORMITAT amb el que preveu l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), 93 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en materia de Règim local (TRRL) i 235.2
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 DE POLÍTIQUES SOCIALS proposa al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la creació del Pla Social i Econòmic de les
Franqueses del Vallès, el qual forma part del present acord.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 30 dies hàbils,
l’aprovació inicial del Pla esmentat, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de major difusió de la regió i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes
que es produeixin les al·legacions que es considerin pertinents.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública el PSELFV, que ara s’aprova inicialment, quedarà
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació en el BOP, en el DOGC i en el tauler d’anuncis, de
conformitat amb allò establert en l’article 38.2 del ROAS.
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per onze vots a favor dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM, CPF i PP, i sis abstencions dels
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=5

Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en ComúEntesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018,
perquè s'incorpori el creixement de l'ús quotidià de la bicicleta com una fita
estratègica municipal i que es desenvolupin les polítiques necessàries que ho
facin possible
Atès que la contaminació atmosfèrica de l’aire urbà és un problema patent des de fa
molts anys, especialment per l’impacte sobre la salut de les persones i el medi
ambient.

Ple 26/04/2018 – pàg. 9

Atès que les Franqueses del Vallès, juntament amb altres municipis de la comarca
del Vallès Oriental amb els què comparteix una preocupació manifesta per la
contaminació atmosfèrica, va demanar la redacció d’un Pla Supramunicipal d’Acció
per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PSMQA), que va arribar al consistori al juny
del 2016, l’objectiu del qual és reduir les emissions contaminants per tal de millorar la
qualitat de l’aire.
Atès que les Franqueses del Vallès forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat, una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per
avançar cap a un desenvolupament sostenible i que entre els acords d’aquesta xarxa
hi ha la voluntat de promoure iniciatives per a la prevenció del canvi climàtic, entre les
quals hi ha «facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes,
especialment en el medi urbà, realitzant a tal efecte totes les accions necessàries per
a impulsar la bicicleta com a mitjà de transport.»
Atès que la particular configuració urbana del municipi comporta un volum de
desplaçaments recurrents, que al costat d’una oferta insuficient de serveis de
transport públic i una gran facilitat donada al cotxe privat ha fet que les carreteres i
els carrers dels nostres pobles deixin de ser espais de trobada pública per convertirse en vies ràpides de trànsit a motor, que s’omplen de soroll i de contaminació
atmosfèrica i emeten uns gasos que contribueixen al nefast efecte hivernacle global,
que afecta molt negativament la salut de les persones.
Atès que el trànsit a motor depèn del consum de combustible fòssil, que és no
renovable i, per tant, finit, i que és causa directa de deterioració de la salut, d’exclusió
social, de malbaratament energètic i econòmic i de pèrdua de qualitat de vida.
Atès que la sensibilitat social vers del dany causat per la contaminació de la mobilitat
basada en combustibles fòssils ha portat a organismes internacionals, estatals i
autonòmics a establir estratègies i normatives per evitar o minimitzar aquests
impactes negatius.
Atès que el ple del nostre Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions a favor
d’avançar cap a una ciutat ambientalment sostenible on la mobilitat sostenible és un
factor determinant.
Atès que el nostre Ajuntament ha projectat alguns trams de carril bici i que, amb el
temps s’ha d’establir una xarxa que permeti circular amb seguretat.
Atès que el compromís de les Franqueses del Vallès amb un model de mobilitat
segura, sostenible, equitativa i eficient, hauria d’apostar per donar més protagonisme
als mitjans de transport no contaminants, mitjançant, entre altres iniciatives,
l'increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà.
Atès que els robatoris de bicicleta, juntament amb la inseguretat causada per alguns
automobilistes incívics, són una de les principals causes dissuasives d’un ús més
massiu de la bicicleta.
Per tot això, el grup municipal d’IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ ENTESA demana al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Generalitzar els aparcaments de bicicletes a tot el municipi (els anomenats
punts d'ancoratge, on es pot ancorar-hi el vehicle amb el quadre i la roda),
especialment en punts situats a la vora d’equipaments públics: CAP, centres
educatius, biblioteques, centres culturals, parcs, etc. En el cas dels centres
educatius, els aparcaments s’habilitaran preferentment en espais interiors d’accés
restringit, o dins el recinte del centre amb sistemes que permetin lligar la bicicleta
amb seguretat.
SEGON.- Proposar destinar una partida pressupostaria per a l’exercici 2019 per a
implementar una prova pilot d’aparcament segur per a bicicletes en les dues
estacions de ferrocarril del municipi, a poder ser amb un sistema de recinte tancat
amb control d’accés, com la Bici-cleda de Cardedeu o l’aparcament de la UAB, o
algun altre sistema que ofereixi garanties de seguretat per deixar la bici aparcada
durant tota la jornada. Es podria plantejar que els usuaris haguessin d’assumir algun
cost raonable per l’ús de l’aparcament.
TERCER.- Redactar un pla director de la bicicleta que tingui per objectiu aconseguir
un creixement significatiu en l’ús quotidià de la bicicleta al municipi per als propers
anys, on a més de la previsió d’infraestructures i aparcaments s’incloguin estratègies
en àmbits com l’educació, la salut, el comerç, la comunicació, el turisme, la promoció
econòmica, o l’equitat social.
En el marc d’aquest pla la director, caldrà definir i executar en un termini de cinc
anys, una xarxa pedalable, aprofitant sempre que sigui possible els trams ja
existents, que permeti connectar amb bicicleta de forma còmode, segura i sense
discontinuïtats, tots els pobles, barris i principals equipaments del municipi. Una xarxa
que hauria de connectar també amb les xarxes dels municipis veïns.
QUART.- Que les ordenances municipals posin l’accent en la mobilitat sostenible i
prioritzin la bicicleta com a sistema de transport urbà eliminant obstacles normatius, i
ofereixin garanties de seguretat als usuaris més vulnerables de la via pública,
vianants i ciclistes.
CINQUÈ.- Demanar als organismes supramunicipals competents (Consell Comarcal,
Diputació, Generalitat, Estat-Adif) la seva implicació per facilitar la intermodalitat amb
bicicleta de la xarxa de transport públic, especialment amb el sistema ferroviari,
oferint suport en la instal·lació d’aparcaments segurs a les estacions, en la connexió
pedalable a les estacions dels diversos nuclis o poblacions sense xarxa ferroviària, i
en la connexió pedalable entre municipis.
Aprofitar des del municipi les possibles ajudes que s’ofereixin des d’aquestes
administracions per promoure la mobilitat amb bicicleta i el desenvolupament
d’infraestructures que la facin possible.
SISÈ.- Promoure la sensibilització de la ciutadania envers la mobilitat sostenible i l’ús
de la bicicleta aplicant les campanyes de difusió previstes al pla director.
SETÈ.- Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les
generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a
normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Cal introduir la bicicleta en la
formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell
curricular. De forma més general, caldria desenvolupar estratègies d’educació i
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formació al conjunt de la població amb l’objectiu de millorar la convivència entre els
diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als
modes de transport no motoritzat i més vulnerables.
VUITÈ.- Cursar la petició perquè el municipi s'adhereixi a la Red de Ciudades por la
Bicicleta (RCxB), una plataforma estatal de ciutats i territoris compromesos amb la
mobilitat amb bicicleta, que ofereix suport al desenvolupament de l’ús de la bicicleta a
les ciutats i a la planificació de pràctiques de polítiques favorables a la mobilitat dolça:
la bicicleta i la caminada. Entre altres serveis, ofereix el BiciRegistre, un registre creat
per dissuadir els robatoris i facilitar la recuperació de la bicicleta, si el robatori s’arriba
a produir.
NOVÈ.- Traslladar aquests acords a les regidories d'Activitats i Habitatge;
d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat; de Cultura; de Dinamització Econòmica;
d’Educació, d’Esports; d’Infància i Joventut; de Pla de Barris; de Processos
Estratègics; de Sanitat i Salut Pública; de Seguretat Ciutadana, i d’urbanisme de
l’Ajuntament de les Franqueses, a totes les associacions del municipi, als
ajuntaments dels municipis veïns, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la
plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP) i a la Federació d’Entitats per la
Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya (FEM Bici).
Aprovada per unanimitat dels grups municipals assistents.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=6

Moció que presenta el grup municipal ILFC-E, i aprovada per Junta de
Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, sobre el desplegament de la renda
garantida de ciutadania
La ILP de la Renda Garantida de Ciutadania va rebre l’aval de més de 120.000
persones, catalans i catalanes que amb les seves signatures van possibilitar que es
prengués a consideració al Parlament. Va ser defensada per el portaveu de la
Comissió promotora a l’hemicicle, el 26 de març de 2014.
L’objectiu de la ILP impulsada des de la ciutadania i els moviments i entitats socials,
era el desenvolupament de l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya on
diu: “Les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a
accedir a una Renda garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims una vida
digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixin” per a través de la
seva implementació fer front a la pobresa estructural que patim a Catalunya.
Al llarg del 2016 i 2017 nombrosos ajuntaments de Catalunya van donar suport a la
Declaració a la ciutadania de Catalunya: urgeix el dret a la renda garantida de
ciutadania per superar la pobresa a Catalunya, elaborat per la Comissió Renda
Garantida i signada per multitud d’alcaldes i alcaldesses del nostre país. Una gran
quantitat d’ajuntaments van nomenar els seus municipis com a pobles i ciutats
promotores de la Renda Garantida de Ciutadania i la mateixa Diputació de Barcelona
així ho va acordar en sessió plenària el 26 d’octubre de 2016. A les declaracions i
mocions aprovades, s’acordava, entre d’altres punts, instar el Parlament de
Catalunya a aprovar la Renda Garantida de Ciutadania i a dotar-la econòmicament i
amb suficiència per afrontar la seva aplicació.

Després d’anys de debats, superant dificultats i traves en el marc del Parlament, va
ser finalment aprovada el 12 de juliol de 2017, gràcies a l’acord de tots els grups. La
seva aprovació ha suposat sens dubte en termes socials, un avenç i jurídicament un
nou dret social de les persones. Una prestació econòmica per fer front a la pobresa,
un instrument de primera magnitud per acabar amb la desigualtat a Catalunya. I
obliga a la Generalitat de Catalunya ha iniciar el desplegament i ha dotar-la de
pressupost.
La prestació va dirigida a persones que no disposin recursos econòmics mínims per
atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna i com a complement a persones
que tot i percebre una altra prestació estatal no disposin dels recursos mínims per
atendre les seves necessitats bàsiques.
Les persones beneficiaries han de cobrar 564 euros mensuals lligats a un pla
d’inserció laboral o inclusió social. La quantitat ha percebre anirà augmentant fins
l’any 2020 quan els beneficiaris cobraran el 100% de l’IRSC, estimat actualment en
664 euros al mes.
Les persones que reben la RMI, sense fer cap tràmit passen a rebre-la directament.
Altres beneficiaris són les famílies monoparentals que no treballen o ho fan a temps
parcial que cobren menys de 639 euros al mes i en el cas de cobrar menys de 564
euros al mes si no treballen, tenen més de 23 anys o han creat una unitat familiar
independent fa mes de mig any.
També son beneficiares les persones que tot i rebent una prestació subsidi per
desocupació si aquesta és inferior a 564 euros al mes , els que tenen més de 23
anys i sinó reben cap prestació de serveis d’acolliment residencial o sanitari
permanent.
En tots els cassos tots els beneficiaris ha de fer més de dos anys que resideixen a
Catalunya.
En l’acord va quedar establert que la prestació s’implementaria a partir del 15 de
setembre de 2017.
Aquest mes de març, fa doncs, 6 mesos que a través del Departament de Treball,
Afers Socials i família s’han posat les bases per a que les beneficiaris hi puguin
accedir.
Segons dades de la Generalitat, del 15 de setembre al 15 de febrer un total de
61.000 persones han demanat ser beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania
amb una distribució territorial del 70% de la demarcació de Barcelona, el 12% Girona,
9% Tarragona, 4% Terres de l'Ebre i 5% Lleida. D'aquestes, n'hi ha 26.000 que es
van descartar perquè no complien els requisits.
Les entitats promotores reconeixen que a dia d'avui els beneficiaris són
essencialment els anteriors perceptors de la renda mínima d'inserció (PIRMI) que va
quedar substituïda i superada per aquesta renda. Existeix una situació de col·lapse
que afecta a altres persones beneficiaries, ja que s’acumulen sol·licituds fruit de la
manca de personal i de suport informàtic perquè l’aplicatiu no va estar disponible a
tot arreu i tot a l’hora.
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Tanmateix, des de la Comissió promotora i entitats socials i sindicats que en formen
part, mostren una gran preocupació per aquest lent desplegament, però també per la
manca de transparència en les resolucions denegades. Així mateix també manifesten
el desconcert que provoca el fet que no s'hagi aprovat el reglament ni que tampoc
s'hagi constituït la comissió de seguiment que havia d'avaluar-ne el desplegament.
En aquest context, la pròpia comissió promotora -a més a més d’exigir el correcte
desplegament a l’Administració- i algunes de les entitats que en formen part estan
realitzant tasques d’informació dels seus drets a les possibles beneficiàries, també
fent recull d’incidències i de denegacions, etc.
Davant la necessitat doncs, d’una banda conèixer al detall quins son els recursos
destinats a la gestió, tant de persones professionals contactades per implementar-la,
les queixes rebudes, les incidències registrades al sistema informàtic i els seus
efectes i també quants expedients s’han resolt per silenci administratiu positiu en no
tenir resposta dins el termini màxim establert per la llei i, en definitiva perquè la
ciutadania en general tingui tota la informació i que els que hi tenen dret no es quedin
sense accedir la prestació.
Per tot això, el grup municipal ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família a continuar
realitzant un exercici de transparència en la gestió i a informar-ne en temps i forma
tant a la Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania com a les entitats
municipalistes i els municipis, fent públiques les dades i l’estat de situació del
desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania.
Segon.- Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació
s’apliqui sense caràcter restrictiu.
Tercer.- Instar la posada en marxa, en el moment que es formi Govern a Catalunya,
de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania que ha de realitzar
les funcions d’òrgan de seguiment.
Quart.- Instar, en el moment que es formi Govern a Catalunya, l’elaboració i
aprovació del decret del Reglament per desenvolupar la Renda Garantida de
Ciutadania.
Cinquè.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, com a municipi adherit per a la
implantació de la Renda Garantida de Ciutadania (com es va aprovar per moció pel
ple) es compromet a realitzar tasques d’informació, suport i divulgació dels requisits
per accedir-hi.
Sisè.- Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Família, els grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora
Renda Garantida de Ciutadania, les entitats municipalistes de Catalunya i a la
ciutadania de Les Franqueses del Vallès mitjançant el butlletí municipal, el web i les
xarxes socials municipals.

Aprovada per unanimitat dels grups municipals assistents.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=7

Moció que presenta el grup municipal PDECAT-Demòcrates, i aprovada per
Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per fomentar i impulsar el
projecte "les Franqueses sense fum"
El 2 de gener del 2011 va entrar en vigor la Llei 42/2010, de 30 de desembre, que va
modificar la Llei 28/2005 de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, la qual
va establir com a mesura de major repercussió social l’extensió de la prohibició de
fumar a qualsevol tipus d’espai d’ús col·lectiu, com són recintes de centres sanitaris i
zones acotades per a parcs infantils i zones de joc per a la infància.
En el marc de les competències de les administracions públiques en matèria de
promoció i protecció de la salut, resulta fonamental fomentar aquelles actuacions de
prevenció de conductes que puguin suposar un perill per a la salut de les persones.
Per això, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’impuls de l’Àrea de Sanitat
i Salut Pública i la implicació transversal de les àrees d’Esports, d’Educació, de
Cultura, Infància i Joventut proposa establir un programa de treball progressiu per
impulsar la definició inicial d’uns espais sense fums, que s’ampliaran fins aconseguir
“les Franqueses del Vallès sense fum”.
Aquest programa de treball té tres objectius generals:
- Disminuir l’exposició al fum de tabac de la població en general, especialment dels
menors, dones embarassades i gent gran, ja que l’exposició al fum del tabac
ambiental és especialment nociu per a aquests col·lectius.
- Conscienciar els adults del seu paper de model vers als infants
- Elevar la protecció de la salut de les persones en espais públics com són les
instal·lacions esportives a l’aire lliure, els parcs, etc, ja que el tabac és la primera
causa evitable de malaltia, invalidesa i mort prematura en el món segons
l’Organització Mundial de la Salut.
- Fomentar la protecció ambiental i la conscienciació del nostre medi ambient entre la
ciutadania, com un àmbit més d’intervenció de la política mediambiental de
l’Ajuntament.
Tot i que la proporció de fumadors a Catalunya té una tendència decreixent, la
prevalença del tabaquisme continua sent elevada i s’estima que causa anualment
unes 9.000 defuncions prematures. Per aquest motiu, la prevenció del tabaquisme és
una prioritat del Pla de Salut de Catalunya i del Pla Interdepartamental de salut
pública de la Generalitat de Catalunya.
D’aquí que la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla de Salut de Catalunya
2016-2020, ha engegat el projecte “Entorns sense fum” que té per objectiu prevenir el
consum de tabac entre la població jove o, secundàriament, retardar-ne l’inici,
mitjançant actuacions en l’àmbit comunitari.
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El projecte es basa en el fet que el comportament dels adults té una marcada
influència sobre l’adopció de l’hàbit tabàquic en els infants i joves (modelatge).
Seguint aquest model, el projecte se centra a evitar la presència d’adults fumant en
aquells entorns exteriors que són freqüentats pels infants i joves i en els quals es
decideixi d’aplicar-hi el projecte.
Per assolir aquest objectiu les actuacions incideixen en tres fronts:
- Actuacions sobre els entorns: tenen la finalitat de regular el consum de tabac i de
cigarretes electròniques en els entorns seleccionats, tot informant-ne els usuaris; i de
protegir els no fumadors en els espais oberts.
- Actuacions sobre els infants i joves: tenen la finalitat d’informar sobre els riscos del
tabac, promoure l’assertivitat i la seguretat en la presa de decisions mitjançant
activitats relacionades amb el tabac, així com prevenir l’inici en el consum de tabac
entre aquests col·lectius.
- Actuacions sobre els adults-model (pares, professors, monitors d’esports, monitors
de lleure etc.): tenen la finalitat de sensibilitzar-los sobre el seu paper de models de
cara als infants.
- En una altra línia, la Secretaria de Salut Pública ofereix tractament farmacològic
gratuït per a la cessació tabàquica a tots els treballadors dels centres educatius i
esportius on es dugui a terme el projecte i que vulguin deixar de fumar.
Per tal de dur a terme aquestes actuacions es treballarà principalment a:
1. Centres esportius
2. Centres educatius
3. Edificis municipals
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les actuacions necessàries per fomentar i impulsar el projecte “les
Franqueses sense fum”, que es detalla en la part expositiva de la moció, dirigit a
protegir la salut de les persones i fomentar la protecció ambiental.
Segon.- Aprovar el MANIFEST LES FRANQUESES DEL VALLÈS SENSE FUM:
L’exposició al fum del tabac implica uns riscos importants per a la salut de les
persones no fumadores. La població infantil n’és especialment vulnerable.
Pares i mares, famílies, mestres, entrenadors i entrenadores, professionals dels
equipaments, som models a imitar pels infants, i volem ser un model saludable.
1. Perquè volem fer de l’entorn esportiu, cultural i educatiu un entorn saludable.
2. Perquè volem protegir els infants del fum.
3. Perquè professors i professores, educadors i educadores, entrenadors i
entrenadores, els professionals dels equipaments i les famílies som un model per als
infants.

4. Perquè l’escola constitueix un dels principals escenaris d’aprenentatge dels
infants.
5. Perquè educar per a la salut forma part de l’educació dels nostres fills i filles.
6. Perquè l’escola educa amb continguts però també amb l’entorn, el clima i les
actituds.
7. Perquè quan fem esport, fem salut. L’esport ajuda a portar una vida activa i dóna
benestar físic i mental
8. Perquè la combinació d’esforç físic i tabac posa en perill la salut.
9. Perquè una vida saludable és una vida sense tabac.
10. Perquè la família hi juga un paper molt important.
Vetllem tots plegats perquè les entrades a les escoles i els espais culturals i esportius
siguin entorns lliures de fum.
Tercer.- Informar i difondre el Manifest per aconseguir que tots els actors involucrats
amb la salut i la protecció del medi ambient s’hi adhereixin, així com realitzar accions
per comptar amb la màxima participació i informació ciutadanes.
Quart.- Agrair la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya per la implementació de les actuacions comunitàries en el marc del
Projecte 2.2. del Pla de Salut 2016-2020 del projecte de prevenció del tabaquisme al
municipi de les Franqueses del Vallès.
Cinquè.- Donar publicitat a aquesta moció entre d’altres municipis catalans per crear
i compartir coneixement en el benefici de tots, a través de les entitats municipalistes:
Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.
Sisè.- Notificar aquesta moció als departaments de Salut i d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya; al Parlament de Catalunya; i a la Secretaria General de
l’Esport per al seu coneixement i als efectes que corresponguin.
Aprovada per unanimitat dels grups municipals assistents.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=8

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, de denúncia a
la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat espanyol
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer,
hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos
i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
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Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una
suposada ''ka/e borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és
l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que practiquem el
pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la
capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem
consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres,
cambreres, recepcionistes, professores,
autònomes, cuidadores, informàtiques,
cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR
som el poble i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres
objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès considera una forma d'acció
política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, i la desobediència civil
pacífica, resistent i no violenta, pròpies d'una democràcia madura.
Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès denuncia i es posiciona
clarament en contra de les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos
policials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de la República
vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels ciutadans.
Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès denuncia la repressió i la
violència institucionals i criminalització de la protesta social, i es posiciona a favor de
la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i el respecte a
la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país
millor, des de baix i per a tothom en forma de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a
les entitats municipalistes.
Aprovada amb el vot favorable de PDECAT-Demòcrates, ILFC-E, ERC-AM i CPF, i el
vot en contra de PSC-PM i PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=9

Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i
rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 19 d'abril de 2018, per demanar
la recuperació per part del plenari municipal de competències que li són
pròpies traspassades a la Junta de Govern Local
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 ni tan sols un govern com el
nostre pot pretendre que una inversió d’un import tant elevat com el que afecta a
aquesta cessió de competències del ple municipal (que hauria de ser de fet i no
només sobre el paper el màxim òrgan col·legiat del municipi) a favor de la junta de
govern local, pugui dependre per fer-se o no d’un termini de tres setmanes (demora
màxima entre el debat al ple o la junta de govern de qualsevol tema).
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 i a que indiqui si el motiu és o no la voluntat d’aquest govern de
negar al grups municipals de l’oposició l’oportunitat d’argumentar i expressar les
seves opinions al voltant d’una eventual adquisició de béns per part d’aquest
ajuntament d’import superior al 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i,
en tot cas, l’import de tres milions d’euros que repercutirien en tots els franquesins i
franquesines.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència l’adquisició de
béns immobles, mobles i drets subjectes a la regulació patrimonial, quan el seu valor
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l’import de
tres milions d’euros, 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 de PP.
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=10

Precs, preguntes i interpel·lacions
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180426&punto=11
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