Ple 28/06/2018 – pàg. 1

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2018/6

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28 / de juny / 2018

Durada

Des de les 20.00 fins a les 22.08 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

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

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

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

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=1
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2018/5, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 31 de maig de
2018, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i
l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels disset
membres presents.

2. Donar compte del decret de l'alcalde núm. 2018-1651 de 18 de juny, en què
es resol el nomenament de la delegada de protecció de dades de
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats i ens
dependents i del president i portaveu de la Comissió de transparència i
protecció de dades i responsable de les funcions de supervisió en l'àmbit
polític

La secretària presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
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En sessió de data 17 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la
creació de la Comissió de Seguretat de dades personals i transparència, i
posteriorment per Decret d’alcaldia núm. 83 de data 17 de gener de 2018 es va
modificar la composició dels membres de la comissió.
Tenint en compte que el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió
Europea (RGPD) introdueix la figura del delegat de protecció de dades, que pot
formar part de la plantilla del responsable o l’encarregat o bé actuar en el marc d'un
contracte de serveis. Cal designar un delegat de protecció de dades, entre d’altres
casos, quan el tractament el dugui a terme una autoritat o un organisme públic (tret
de jutjats i tribunals). En aquest cas, es pot designar un únic delegat de protecció de
dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes.
Que, el delegat de protecció de dades té, segons el RGPD, entre d’altres, les
funcions següents:
Informar i assessorar el responsable o l'encarregat i els treballadors sobre les
obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
Supervisar que es compleix la normativa.
Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
Cooperar amb l'autoritat de control.
Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.
Que, els responsables i els encarregats han de fer pública la designació del delegat
de protecció de dades i les seves dades de contacte i les han de comunicar a les
autoritats de supervisió competents.
Que, la posició del delegat de protecció de dades a les organitzacions ha de complir
els requisits que l’RGPD estableix expressament. Entre aquests requisits hi ha la total
autonomia en l'exercici de les seves funcions, la necessitat que es relacioni amb el
nivell superior de la direcció o l'obligació que el responsable o l'encarregat li facilitin
tots els recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat.
Que, el delegat de protecció de dades s’ha de nomenar tenint en compte les seves
qualificacions professionals i, en particular, el seu coneixement de la legislació i la
pràctica de la protecció de dades, i per aquest motiu es proposa la funcionària
Iolanda López Morales, que ocupa el lloc de treball de TAE Serveis jurídics, adscrita a
l’àrea de Règim Intern, així com el regidor Ferran Jiménez Muñoz es proposa com a
responsable de les funcions de supervisió en materia de protecció de dades en
l’àmbit polític.
Fonaments de dret
De conformitat amb les directrius que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), en la Secció 4a del Capítol IV, i que va entrar en vigor en data
25 de maig de 2018 per tant és obligatori en tots els seus elements i directament

aplicable a cada Estat membre.
En virtut de les atribucions que tinc conferides per la legislació vigent i en concret
l’article 21.1.h) i 53.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i concordants de la Llei Municipal de Catalunya.
EN ÚS de les facultats que legalment m’han estat conferides,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR la funcionària Iolanda López Morales, Delegada de protecció de
dades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus patronats i ens
dependents i designar al regidor Ferran Jiménez Muñoz, president i portaveu de la
Comissió de transparència i protecció de dades i responsable de les funcions de
supervisió en l’àmbit polític.
Segon.- FER PÚBLICA la designació de la Delegada de protecció de dades i les
seves dades de contacte i comunicar-les a les autoritats de control competents.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest nomenament i designació en la propera sessió
el Ple.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=2

3. Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local
en sessió de 14 de juny de 2018 de concessió de bonificació del 95% per
obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d'edificacions
incloses en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de
les Franqueses del Vallès
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de 14 de juny de 2018, va acordar,
entre d’altres, el següent:
“Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada i, en conseqüència, CONCEDIR la
bonificació prevista a l’article 7.1 de l’Ordenança Fiscal 13, per a obres que
tenen per finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès,
corresponent a l’exp. 99/2018.
Segon.- DONAR DE BAIXA la liquidació núm. 1809000154, per un import de
3.307,48 €, en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
corresponent a l’expedient 99/2018 d’acord amb el que disposen les vigents
Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.
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Tercer.- DECLARAR ingrés indegut l’import de 3.307,48 € abonat corresponent a
la liquidació anterior.
Quart.- APROVAR la liquidació núm. 1809000358, per un import de 165,37 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a
l’expedient 99/2018 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- REQUERIR a l’interessat la designació d’un compte bancari al qual es
farà efectiu l’abonament de la quantitat de 3.142,11 € resultants de la diferència
entre els imports abonats i pendents en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres corresponents a l’expedient 99/2018.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient.”
VIST l’informe emès pel secretari accidental.
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 13 de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres d’aquest ajuntament per a l’any
2018, i l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Aquesta àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 14 de
juny de 2018, la part dispositiva del qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada i, en conseqüència, CONCEDIR la
bonificació prevista a l’article 7.1 de l’Ordenança Fiscal 13, per a obres que
tenen per finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès,
corresponent a l’exp. 99/2018.
Segon.- DONAR DE BAIXA la liquidació núm. 1809000154, per un import de
3.307,48 €, en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
corresponent a l’expedient 99/2018 d’acord amb el que disposen les vigents
Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.
Tercer.- DECLARAR ingrés indegut l’import de 3.307,48 € abonat corresponent a
la liquidació anterior.
Quart.- APROVAR la liquidació núm. 1809000358, per un import de 165,37 €, en
concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a
l’expedient 99/2018 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Cinquè.- REQUERIR a l’interessat la designació d’un compte bancari al qual es
farà efectiu l’abonament de la quantitat de 3.142,11 € resultants de la diferència
entre els imports abonats i pendents en concepte d’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres corresponents a l’expedient 99/2018.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament de
les Franqueses del Vallès.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient.”
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient.
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, i per tant,
amb el quòrum legal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=3

4. Proposta d’aprovació de la primera addenda del conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses
del Vallès, la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera per el període
comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de febrer de 2018, que
es transcriu a continuació:
“Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la
millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers,
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès
entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
Segon.- AUTORITZAR la despesa de 220.173,38€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018 05 4411 22300.
Tercer.- 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.
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Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa
Sagalés, SA.”
ATÈS que en data 29 de maig de 2018 s’ha formalitzat el Conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis
de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la
millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per
carretera a les esmentades poblacions, amb l’establiment de les comunicacions que
es detallen en els seus annexos dins dels serveis regulars interurbans de transport
de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) i
Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V - 1878; B - 102.), del qual n’és
concessionària l’Empresa Sagalés, SA.
VIST que en el pacte cinquè del Conveni esmentat s’estableix, en el seu darrer
paràgraf, que es podrà revisar el seu pressupost amb motiu de la modificació de les
seves condicions de prestació, en els termes previstos en el pacte segon, mitjançant
la formalització de la corresponent addenda. La base de càlcul per a la corresponent
revisió serà la del pressupost esmentat, que serà revisat d’acord amb la mateixa
variació de costos que hagin estat autoritzats per la Generalitat de Catalunya en les
tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per carretera des de la
signatura d’aquest Conveni.
ATESA l’evolució actual del servei analitzada en les diverses Comissions de
seguiment del Conveni, en data 15 de març de 2018 les parts acorden modificar,
mitjançant una addenda, el Conveni 2018 amb l’objectiu d’introduir una sèrie de
canvis a la xarxa de transport públic de viatgers per carretera que permeti oferir unes
millors condicions de la prestació del servei i s’adapti a les necessitats de les
persones usuàries dels municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès.
L’esmentada millora, que haurà d’implementar-se a partir del 1 de juliol de 2018,
comportarà la modificació d’horaris, itineraris i de pressupost i principalment
consisteix en:
· Increment de freqüència de la L1 a 20 minuts tot el dia
· Canvi d’itinerari de la L3 que permet una connexió entre Canovelles i el centre de
Granollers més directe alhora que millora l’oferta de servei a la zona dels jutjats de
Granollers, al barri del Ramassar i a la zona de la Torreta de la Roca del Vallès.
· Segregar el flux existent entre la línia 21 i 22 de manera que només la línia 21 faci
Can Bassa- Hospital.
· La L6 modifica el seu recorregut per arribar fins a l’estació de Rodalies Granollers
Centre i el barri de Can Bassa, amplia la seva cobertura horària, manté una
freqüència constant al llarg de tot el dia (de dilluns a divendres laborables) i amplia la
seva oferta els laborables del mes d’agost, oferta que fins ara no es disposava.
· Ajust de les línies centrals, per modificacions a les línies 4 Canovelles-Granollers
(P.I. Can Castells) i 512 Cànoves-Corró d’Avall-Granollers, afegint l’ampliació d’una
hora de la cobertura horària del servei.

VIST l’esborrany de l’addenda al conveni de data 29 de maig de 2018 entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i la societat empresa Sagalés, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat es recull el pressupost actualitzat del
2018, suposant una aportació per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
per el 2018 d’un import de 102.182,86€ corresponent al Transport urbà de les
Franqueses del Vallès L1, L2 (20,21 i 22) i L3 que està integrat en l’àrea urbana de
Granollers, La Roca el Vallès i Canovelles, i d’un import de 110.234,72€ corresponent
a la línia de servei municipal d’autobús L6; el resultant un import total de
212.417,58€.
VIST l’informe emès pel cap de l’Àrea d’Obres i Serveis.
VIST l’informe emès per l’interventor
AQUESTA àrea d’Obres i Serveis proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la primera addenda del Conveni entre el Departament de Territori
i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora
del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès per el període comprès entre l’1 de gener
de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
Segon.- DONAR DE BAIXA la quantitat de 7.755,80€ de l’aplicació pressupostària
2018 05 4411 22300, corresponent a la diferència entre la quantia inicialment
autoritzada i disposada per acord del Ple de data 22 de febrer de 2018 i l’addenda
aprovada en el present acord, per tal que, la despesa finalment disposada reflecteixi
l’import exactament determinat per la primera addenda del conveni, en virtut del que
estableix l’apartat 1 de la base d’execució del pressupost número 28 per l’exercici
2018.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura de la primera addenda del conveni a què fa referència a l’acord primer.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés,
SA.
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Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT (6), PSC-PM (3) I PP (1), i l’abstenció dels
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (4), ERC-AM (2) I CPF (1), sent el
resultat definitiu de 10 vots a favor i 7 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=4

5. Proposta per a la declaració d'utilitat pública de l'execució del projecte
per a la construcció d'un pas soterrat sota les vies del ferrocarril entre
els carrers d'Aragó i de Francesc Gimeno i la urbanització de l'entorn a
Bellavista, i aprovació de la necessitat d'ocupació
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST el projecte per a la construcció d’un pas soterrat sota les vies del ferrocarril
entre els carrers d’Aragó i de Francesc Gimeno i la urbanització de l’entorn a
Bellavista, redactat per l’empresa Ingloba Group Asesores, SL, aprovat inicialment
per la Junta de Govern Local en sessió del dia 19 d’abril de 2018 i sense que s’hagin
presentat al·legacions ni suggeriments en el període d’informació pública.
ATÈS que l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que
apareixen identificats en la relació detallada que consta a l’apartat segon de la part
dispositiva d’aquesta proposta.
VIST l’informe emès pel secretari accidental en data 18 de maig de 2018.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 15 de juny de 2018.
TENINT EN COMPTE que els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, reconeixen als municipis la potestat expropiatòria.
DE CONFORMITAT amb la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i
el Decret de 26 d’abril de 1957 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Expropiació Forçosa.
AQUESTA àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar expedient per a l’expropiació dels terrenys necessaris per a l’execució
del projecte per a la construcció d’un pas soterrat sota les vies del ferrocarril entre els
carrers d’Aragó i de Francesc Gimeno i la urbanització de l’entorn a Bellavista.

Segon.- Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte per a la construcció d’un
pas soterrat sota les vies del ferrocarril entre els carrers d’Aragó i de Francesc
Gimeno i la urbanització de l’entorn a Bellavista, així com la necessitat d’ocupació
dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada següent:
Finca registral afectada:
- Número: 1994
- Volum: 2.395
- Llibre: 172
- Foli: 188
- Referència cadastral: 1581834 DG4018S-0001/PB
- Descripció: URBANA. – FINCA afecta a zona verde, regadió, sita en el
termino de les Franqueses , conocida por Camp Mayol, de superfície poco
más o menos una cuartera tres cuarteras, iguales a cuarenta y cinco áreas
novena centiáreas; LINDA: Este, con finca de que se segregó y que quedó
para el heredero don Francisco Torné Coderch separada mediante el
terraplen por el cual tiene que pasar el nuevo trazado de la línia férrea de la
R.E.N.F.E.; Oeste, con la Antigua línia férrea de Madrid, Zaragoza, Alicante,
mediante camino;: Norte, con Pablo Mitjavila, después Juan Mitjavila; y Sur,
con Isidro Bellavista.
Dret expropiat: Ple domini
Titular registral del ple domini:
Nom: JOSAGO PROMOCIONS 2000, SL
CIF: B61554085
Carregues: lliure de càrregues
La totalitat de la finca descrita està qualificada pel Pla General Vigent d’aparcament.
Finca registral afectada:
- Número: 3863
- Volum: 848
- Llibre: 42
- Foli: 38
- Referència cadastral: 1581833 DG4018S-0001/QB
- Descripció: URBANA. – PORCION DE TERRENO urbanitzable sita en Les
Franqueses, parroquia de Corró de Vall de superfície mil trescientos sesenta
y cinco metros, ochenta y ocho decímetres cuadrados equivalentes a treinta y
seis mil ciento cuarenta y un palmos, diez y ocho decímetres de palmó
también cuadrados; LINDANTE al Este, en una línia de 64,75 metros con línia
férrea de Barcelona a Portobou, y mediante la misma con resto de la mayor
finca de que procede y se segrega, que queda de la vendedora; al Oeste en
línia de sesenta seis metros , veinticinco centímetres con terrenos de la
RENFE; al parte en línia de diez y siete metros , veinte centímetres , con finca
de José Bauras, y al Sur, en línia de 24,60 metros, con don Francisco Torné.
Dret expropiat: Ple domini
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Titular registral del ple domini:
Nom: FUERTE PIO SA
CIF: A08029456
Carregues: lliure de càrregues
La totalitat de la finca descrita està qualificada pel Pla General Vigent d’aparcament.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini de quinze
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris
de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, als
efectes de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien així
com formular al·legacions, per motius de forma o de fons, respecte la procedència de
l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords als titulars de béns i drets a expropiar que
consten en la relació detallada, fent els advertiments i oferiments que es desprenen
dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament, i posar en
coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que, dins dels deu dies hàbils
següents al de la recepció de la notificació d’aquests acords, han d’acreditar davant
aquest Ajuntament la titularitat d’aquests béns o drets (ja sigui mitjançant la
presentació del títol oportú o d’una còpia autenticada). En qualsevol cas, la
inobservança d’aquest requeriment, no produirà la paralització del procediment
expropiatori.
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, i per tant,
amb el quòrum legal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=5

6. Aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la present convocatòria, de
l’expedient relatiu a la resolució de les al·legacions presentades a
l’aprovació inicial del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès
i aprovació definitiva del mateix, per motius d’urgència.
Sotmesa a votació la inclusió en l’ordre del dia de l’expedient esmentat, és aprovada
per unanimitat dels disset membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet
componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=6

7. Proposta per resoldre les al·legacions presentades pel grup municipal
Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa al Pla Social i Econòmic de
les Franqueses del Vallès i aprovar definitivament el Pla Social i
Econòmic de les Franqueses del Vallès.
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 26 d’abril, va acordar, entre
d’altres punts, aprovar inicialment el Pla Social i Econòmic de les Franqueses del
Vallès (d’ara endavant PSELFV).
Atès que el passat 20 de juny de 2018, mitjançant registre d’entrada de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès núm. 2018-E-RE-1121, el grup municipal Imaginem Les
Franqueses En Comú-Entesa, i mitjançant registre d’entrada núm. 2018-E-RE-1130,
Les Franqueses Imagina, Associació de participació i debat polític, presenten
al·legacions a l’aprovació del PSELFV, el present document té la finalitat de donar
resposta a les mateixes.
_________________________________________________________________
1. Cal millorar la diagnosi de les necessitats socials del municipi, amb la participació
ciutadana i la figura d’un/a supervisor/a expert/a. A posteriori es podran concretar els
objectius específics a assolir.
Per poder definir acuradament la diagnosi de les necessitats socials del municipi, la
Taula, el màxim òrgan consultiu del Pla, compta amb representants d’entitats de
tercer sector i amb experts de reconeguda trajectòria en l’acció social. També compta
amb la cap de l’àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de les Franqueses. El
passat 25 d’abril aquesta àrea va presentar la memòria anual als grups municipals i
es van exposar les accions que es duen a terme d’atenció social individualitzada,
grupal i treball social comunitari, especialment, en persones que es trobin en alguna
o algunes de les situacions següents:
a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.
b) Malalties mentals i malalties cròniques.
c) Necessitats socials, com les relacionades amb la manca d’habitatge o
desestructuració familiar.
d) Drogodependències i altres addiccions.
e) Violència o delinqüència juvenils.
f) Exclusió i aïllament social.
g) Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància o l’adolescència.
h) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
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i) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia,
cultura o religió o per qualsevol altra raó.
j) Problemes de convivència i de cohesió social.
k) El fet d’haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars.
il) Sotmetiment a mesures d’execució penal, pròpia o dels familiars.
m) Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.
n) Urgències socials.
o) Emergències socials per catàstrofes.
p) Petició d’asil.
El PSELFV compta en la seva estructura amb un coordinador/a. Les seves funcions
són la gestió tècnica i administrativa, a més de les funcions que es determinin a
Taula, en base als objectius que es plantegin a assolir i vetllarà pel desenvolupament
i el bon funcionament del Pla (la consecució d’aquests objetius). Dins de la gestió
tècnica es contempla la diagnosi, la planificació i l’execució dels acords presos per la
Taula.
Es considera que tots aquests membres són àmpliament coneixedors de les
necessitats socials del municipi i que la figura del coordinador/a és equiparable a la
d’un supervisor/a expert/a.
Es posa l’accent en que els objectius específics a assolir es concretaran en el marc
de les decisions preses a la Taula, el màxim òrgan consultiu del PSELFV.
2.Cal ampliar la mirada pel què fa als aspectes socials del Pla, per tal d’incloure tots
aquells elements que siguin de necessitat al municipi (habitatge, educació, salut,
medi ambient…) i per poder generar programes amb una mirada més global,
innovadora i transversal que pugui posar en relació diferents àmbits del municipi.
En el punt 11 del document del document es diu “Emmarcats en aquest Pla i adreçats
a posar mesures en aquest sentit, es crearan programes transversals relacionats
amb el foment dels aspectes següents:







Formació per l’ocupació
Ocupabilitat
Polítiques socials
Dinamització de l’economia
Emprenedoria
Formació i divulgació de coneixements en aspectes d’interès social”

Aquests aspectes que es plantegen inicialment, són aspectes sobre els que es
treballarà de manera transversal i innovadora i que posen en relació diferents àmbits
del municipi.

No és una proposta tancada, tal i com es va explicar al Ple del dia 26 d’abril, els
àmbits es poden ampliar sempre i quan es valori i decideixi per majoria a laTaula. Es
planteja un treball interàrees entre Dinamització Econòmica i Polítiques Socials
inicialment, ampliable a d’altres àrees que es considerin idònies per les accions que
s’acordin.
3. Que es tinguin en compte programes innovadors en matèria d’Economia Social i
Solidària. Se’n poden trobar molts exemples en els documents següents: “Guia
d’Economia Social i Solidària per l’Administració Local” i “Experiències d’Economia
Social i Solidària als municipis” ambdós de la Diputació de Barcelona.
Es tindran en compte i es valoraran tots aquells programes que aportin eines i
recursos pel el desenvolupament social-econòmic. Això s’avança en el punt 6c del
document, Funcions de la taula, on la primera de les funcions és Conèixer i participar
en els programes dels Fons Europeus, Ministeris, Generalitat de Catalunya i
Diputació de Barcelona, que influeixin en el desenvolupament econòmic i social del
municipi.
4. Que hi hagi més presència d’entitats del tercer sector del municipi que tenen una
llarga trajectòria en l’àmbit social, com ara Càrites i Apadis, per exemple.
Pel que fa a la presència d’entitats del tercer sector del municipi que tenen una llarga
trajectòria en l’àmbit social, cal dir que estan degudament representades, justament
les dues entitats esmentades a les al·legacions, atès que són membres de la Taula,
un representant que pertany a Càrites i un representant d’Apadis, entre d’altres.
5. Que a nivell laboral es tingui en compte l’adequació de l’oferta que es pugui
generar amb unes condicions laborals dignes per a les persones que se’n beneficiïn.
El PSELFV, vetllarà, com no pot ser d’altra manera, per l’acompliment de la legalitat
vigent en matèria laboral i evitar la precarietat i la temporalitat en les contractacions
que puguin esdevenir.
La Taula comptarà amb representats de les patronals i els sindicats, així com amb la
Cap de l’Àrea de Dinamització Econòmica, tots experts coneixedors de la situació del
mercat laboral.
6. Al punt 3.2. Objectius específics, afegir: “Aquells que es derivin de la diagnosi
realitzada i que estableixi la Taula”.
Es dona per entès en el redactat del document que la Taula és l’òrgan decisori i final
de totes les accions, proposades, generades i aprovades per aquesta i que es
portaran a terme en el marc del PSELFV, amb la supervisió del coordinador/a i les
caps d’àrea de Polítiques Socials i Dinamització Econòmica, membres també de la
Taula.
7. Al punt 6. Estructura, recursos humans, on diu “són funcions de la taula les
següents” afegir:
g. Fer propostes per l’elaboració de plans d’actuacions.
h. Valorar i proposar els recursos necessaris per a dur a terme els plans d’actuacions.
i. Aprovar els Plans d’actuacions.
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j. Proposar i aprovar la creació de les comissions o els grups de treball que es
considerin necessaris.
En el punt 11 del document, es diu “aquests programes es materialitzaran en
projectes, accions i mesures concretes acordades per la Taula”.
S’entén com a plans d’actuació les accions o els programes a portar a terme en el
marc del PSELFV.
8. Al punt 7. Recursos i materials, es proposa el redactat següent: “Es dotarà dels
recursos que per acord de la Taula es considerin necessaris per al desenvolupament
de les accions que es portin a terme”.
Totes les accions que es portin a terme s’acordaran per decisió de la Taula, tal i com
s’ha remarcat al document. En aquesta línia, la dotació dels recursos necessaris no
serà una excepció.
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.
DE CONFORMITAT amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i el 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’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR en la seva totalitat les al·legacions presentades a l’aprovació
inicial del Pla Social i Econòmic de les Franqueses del Vallès pels grups municipals
Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, i Les Franqueses Imagina, Associació
de participació i debat polític, aprovades en sessió ordinària de data 20 de juny de
2018.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Econòmic i Social de les Franqueses
del Vallès.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als interessats.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT (6), PSC-PM (3) I PP (1), i l’abstenció dels
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (4), ERC-AM (2) I CPF (1), sent el
resultat definitiu de 10 vots a favor i 7 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=7

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny
de 2018, per delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat i
perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de
juny de 2018, amb els vots a favor de PDeCAT-Demòcrates, Imaginem Les
Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra
Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses i l’abstenció del Partit
Popular de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació:
L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut de caràcter real, directe i obligatori que té
com a fet imposable la titularitat dels béns immobles rústics i urbans, i els béns
immobles de característiques especials. És en l'actualitat, el tribut municipal més
rellevant des de la perspectiva recaptatòria i, a més, ve apuntant una tendència a
guanyar pes dins de l'estructura financera dels municipis. Segons l’Informe econòmic
i financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya El sector públic local a
Catalunya per al 2016, és l’impost que aporta el major volum de recursos propis dels
ajuntaments, representant un 48,2% dels ingressos tributaris i un 28,8% del total
d’ingressos. Segons dades de l’estadística cadastral per a l’any 2016 pel que fa a la
demarcació de Barcelona va resultar una quota liquida urbana de 1.861.257.225
euros, rústica de 7.293.334 i de béns immobles de característiques especials (BICE)
de 49.411.146, donant un import total de 1.917.961.705 euros. L’IBI urbà de la
demarcació representa el 97% de la totalitat dels imports liquidats.
L’increment progressiu de l’IBI s'ha utilitzat com un mecanisme per pal·liar en bona
part la forta caiguda dels ingressos als ajuntaments, asfixiats per l'objectiu de dèficit i
per la disciplina angoixant d’estabilitat pressupostària, imposades pel govern
Espanyol tant a les Comunitats Autònomes com als ens locals, que ha derivat en un
progressiu deteriorament de la capacitat de despesa dels ajuntaments per atendre
necessitats socials i serveis públics, d'especial agudesa i impacte en la conjuntura de
crisi econòmica.
Precisament una de les assignatures pendents del Govern de l’Estat i també dels
governs de la Generalitat de Catalunya és l’elaboració d’una llei de finançament local
que garanteixi la seva sostenibilitat i autonomia. Lleis que assegurin la suficiència
financera i l'autonomia dels municipis, cada vegada més pressionats per afrontar
serveis socials bàsics, però sense els ingressos suficients.
Però més enllà d'aquest debat de caràcter genèric sobre la inadequada distribució
dels ingressos de l'Estat i de la Generalitat a les hisendes locals, ens preocupa la
configuració actual de l'impost a l'habitatge habitual, l'IBI. Un impost que ha
experimentat una alça insostenible per a moltes famílies i persones que es troben en
una difícil situació econòmica, un tribut que el ministre d'Hisenda ha incrementat en
els durs anys de retallades. Recordem al respecte les mesures imposades pel govern
del PP i que van suposar increments per imperatiu legal dels tipus impositius de l'IBI,
amb el resultat d'un increment de l'esforç i la pressió fiscal i per extensió de majors
recursos locals destinats a subsidiar part de les despeses tributàries a moltes famílies
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vulnerables. Al mateix temps i amb la protecció d’una legislació hipotecària, processal
i civil en benefici de les entitats financeres, continua el drama social dels
desnonaments. Amb data de 31 de desembre de 2016, hi havia a Catalunya 43.886
pisos buits (el 90% de la demarcació de Barcelona) producte d’execucions o de
desnonaments hipotecaris, segons dades del Registre d’habitatges buits i habitatges
ocupats sense títol habilitant, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
L'art. 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) determina, en relació
amb els tipus impositius de l'IBI, que “es tracta d'immobles d'ús residencial que es
troben desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que es
determinin per reglament, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50 per
cent de la quota líquida de l'impost. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes
passius d'aquest tribut i al qual resultaran aplicable, en el no previst en aquest
paràgraf, les seves disposicions reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es
liquidarà anualment pels ajuntaments, una vegada constatada la desocupació de
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari”.
Tot i l’habilitació normativa, els successius governs de l'Estat no han desenvolupat
aquest precepte legal, no han aprovat les determinacions reglamentàries referides a
les condicions per a considerar un habitatge buit. Tot i això molts ajuntaments han
incorporat a les seves Ordenances el recàrrec referit. No només això, el Govern de
l’Estat en la seva lògica de judicialitzar la legislació de Catalunya ja va presentar
recurs el 2016 contra la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges
buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i alguns dels seus
articles va ser suspesos pel Tribunal Constitucional, tot i que posteriorment s’aixecà
dita suspensió. Recentment el Govern de l’Estat ha reincidit amb un nou recurs
contra la modificació del tribut sobre els habitatges buits que incorporava la llei de
mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic a Catalunya de 2017,
recurs admès pel Tribunal.
Davant la intencionada passivitat governamental de l’Estat i la seva dinàmica
impugnadora de totes aquelles lleis que representin avenços socials i enfortiments de
drets, resulta necessària la modificació de l'esmentat article 72.4 de la TRLRHL per a
incloure en la disposició legal tant les determinacions bàsiques de la condició
d'habitatge desocupat a efectes d'aplicació del recàrrec d'IBI com la remissió a
l’Ordenança municipal del contingut de desenvolupament i concreció. D'acord amb la
legislació establerta en el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals (articles:
9.1, 12.2 i 15.2), les entitats locals poden establir a les seves Ordenances fiscals el
règim de quotes tributàries d'acord amb el que es disposa legalment. Aspecte que
inclou el règim de bonificacions fiscals (art. 71 del TRLRHL) que, en el cas de l'IBI,
remet al que preveu l'article 74.2. Un apartat que no preveu cap bonificació
potestativa en relació a la situació econòmica del subjecte passiu ni tampoc en funció
del valor cadastral de l'immoble. La conseqüència d'aquest restrictiu marc normatiu
és que els ajuntaments no podem establir bonificacions socials per als col·lectius
socials més vulnerables.
L'objectiu doncs, rau en avançar cap a un tipus d'impost de l'IBI més just, i progressar
cap a un model tributari més equitatiu, que permeti les administracions més properes
als ciutadans, els ajuntaments, a adoptar mesures sota la cobertura de la seguretat
jurídica per beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes.

En virtut d’aquestes consideracions, el grup municipal ILFC de l'ajuntament de Les
Franqueses del Vallès proposa al Ple els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la Proposició de Llei per delimitar normativament la situació
d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions
potestatives.
En aquest sentit es proposa modificar:
a. Article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la direcció d’exigir un
recàrrec d'entre el 50 al 75% de la quota líquida de l'impost que els ajuntaments
podran determinar mitjançant Ordenança, en funció del nombre d'anys de
desocupació de l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del nombre
d'habitatges en aquesta situació propietat del subjecte passiu.
b. Article 74.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a regular una
bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l'impost sobre l'habitatge
habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una situació econòmica
desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. En aquest sentit,
l'Ordenança determinarà i concretarà els criteris requerits així com la quantia de
bonificació en funció del valor cadastral de l'immoble.
Segon.- Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als Grups
Polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=8

9. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny
de 2018, de condemna contra les massacres comeses per les forces
armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a
Gaza

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de
juny de 2018, amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa,
Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i
Convergència per Les Franqueses, l’abstenció de PDeCAT-Demòcrates i el vot en
contra del Partit Popular de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació:
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L'ocupació de Palestina és una de les violències més enquistades i antigues que viu
la Mediterrània, i que té repercussions globals. Un conflicte atiat ara mateix per
declaracions com les del President dels Estats Units, Donald Trump que el
proppassat dia 6 de desembre, reconeixia en solitari a la ciutat de Jerusalem capital
d'Israel. Val a dir que es tracta d’una declaració contrària al Dret Internacional i les
decisions de les Nacions Unides, i que suposa una nova agressió als anhels de pau i
justícia que tots els pobles del Mediterrani desitgem a la regió.
Al llarg dels últims 11 anys, la població civil de la Franja de Gaza ha patit les greus
conseqüències del bloqueig il·legal d’Israel, a més de tres guerres. L’economia de
Gaza s’ha reduït extremadament, i en aquests moments la població depèn gairebé
totalment de l’ajuda internacional a través de la l'Agència de Nacions Unides per als
Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, en endavant UNRWA. Gaza té un dels índex
d’atur més alts del món, més del 44%. Quatre anys després de l’agressió de 2014
encara hi ha més de 22.000 persones sense llar. Al 2018, en compleixen 70 anys
d’injustícia, expulsió i despossessió envers el poble de Palestina.
La declaració de Donald Trump, coincideix amb una nova onada de repressió del
Govern Israelià. La recent retirada del finançament per part dels Estats Units a
UNRWA, la missió de Nacions Unides que té cura dels més de 5 milions de refugiats
palestins repartits entre Cisjordània, Gaza, Jordània, Líban i Síria, suposa una
disminució d’un terç del total del pressupost, i posa en risc la supervivència i accés a
serveis bàsics d’aquestes persones refugiades, infants en la seva majoria, i
augmenta la tensió i la inestabilitat a tots els països de la regió, especialment al Líban
i a Jordània.
El mateix dia en què Trump premia Netanyahu amb la nova ambaixada dels EUA a
Jerusalem els soldats israelians maten 58 palestins, set d'ells menors, i en fereixen
2.400. A la frontera de Gaza els militars israelians han reprimit amb foc real la Marxa
del Retorn que va començar el 30 de març amb la commemoració del "Dia de la
terra". Unes mobilitzacions per reclamar el dret del retorn dels cinc milions de
refugiats, per tornar a posar l’oblidada qüestió palestina a l’agenda internacional i
denunciar la greu crisi humanitària que travessa Gaza a causa del bloqueig a què es
s'ha vist sotmesa des de 2007. Unes mobilitzacions concebudes com a resistència no
violenta i on des del 30 de març ja s’havien assassinat a 45 a palestins.
Convé assenyalar el bloqueig il·legal i nefast pels drets humans a la que l’Estat
d’Israel sotmet a la Franja de Gaza amb més d’un milió i mig de persones.
Davant d’aquests fets que desestabilitzen la regió, la comunitat internacional no pot
mantenir-se impassible.
Per tot això, el Grup Municipal ILFC-E de l'Ajuntament Les Franqueses del Vallès
proposa al ple els següents
ACORDS
1. Expressar la condemna més ferma vers les massacres comeses per les
forces armades israelianes contra la població desarmada i que es manifesta a
Gaza. UNRWA ha comptabilitzat 108 morts, 58 i milers de ferits només el

passat dilluns 14 de maig.
2. Donar suport a la demanda d’Amnistia Internacional cap als Estats per a que
aquests imposin un embargament integral a la venda d’armament a Israel,
amb la finalitat d’impedir violacions del dret internacional humanitari i dels
drets humans. I instem al Govern d'Espanya i a la resta dels membres de la
Unió Europea a posar en pràctica dit embargament, i a la Comissió Europea a
revocar l'estatus d'Israel com "Soci preferent" mentre duri aquesta situació.
3. Condemnar el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza, i exigir a Israel i Egipte
que permetin i regulin l’entrada i sortida de bens i subministres necessaris per
a garantir els serveis bàsics, així com de persones, especialment d’aquelles
que necessiten tractaments mèdics no accessibles a la Franja i que posen en
risc la seva vida.
4. Incrementar el suport a UNRWA.
5. Instar el Govern d'Espanya a sol·licitar l'alliberament immediat de Ahed
Tamimi i de totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la
presó, però especialment dels més de 400 menors retinguts sense càrrecs en
les presons de l’exèrcit d’Israel. Exhortar també a les autoritats israelianes
acomplir estrictament la Convenció de Drets dels Nens i les Nenes, ratificada
per Israel el 1991.
6. Traslladar els presents acords a les autoritats de la Unió Europea, de l'Estat
Espanyol, al Govern de la Generalitat, a l'oficina d'UNRWA Espanya, a
l'ambaixada d'Israel, l'ambaixada de Palestina, als grups polítics del Congrés,
Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a les entitats
municipalistes de Catalunya i a la ciutadania de les Franqueses mitjançant el
web, xarxes i butlletí municipal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya, i rebutjada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de juny de
2018, per demanar la recuperació per part del plenari municipal de
competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern
Local
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21
de juny de 2018, amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En ComúEntesa, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses,
l’abstenció del Partit Popular de Catalunya i els vots en contra de PDeCATDemòcrates i Partit dels Socialistes de Catalunya, que es transcriu íntegrament a
continuació:
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.
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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 un tema tant rellevant com el que afecta a aquesta cessió
de competències del ple municipal (que és el màxim òrgan col·legiat del municipi i
hauria d'actuar com a tal) a favor de la junta de govern local, pugui dependre per ferse o no d'un termini de tres setmanes (demora màxima entre el debat a la junta de
govern setmanal o al ple mensual de qualsevol tema), quan la llei fixa un termini de
quatre anys per a la seva adopció.
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 als grups municipals de l'oposició l'oportunitat d'argumentar i expressar les
seves opinions al voltant d'una eventual declaració de lesivitat dels actes dictats per
l'Ajuntament.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per la
declaració de lesivitat dels actes dictats per l'Ajuntament, amb la inclusió del punt a
l'ordre del dia del proper Ple municipal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=10

11. Precs, preguntes i interpel·lacions
La lectura d’aquest punt la trobareu a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20180628&punto=11
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