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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/3

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28/ de març / 2019

Durada

Des de les 20.00 fins a les 20.46 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 (s’absenta a les
20.03h per urgència
mèdica)

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.

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2019/2, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 28 de febrer de
2019, 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 assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190328&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2019-341 a 2019-674 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2019
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2019-341 a 2019-674 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2019, en els termes de l’article
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190328&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2019/7 a JGL/2019/10 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, dels dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2019

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2019/7 a JGL/2019/10 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, dels dies 7, 14, 22 i 28 de febrer de 2019, en els termes de l’article
22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190328&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú
- Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de
2019, per denunciar els problemes recurrents del servei de rodalies al
municipi

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de
març de 2019, per unanimitat dels grups municipals assistents (PDeCAT-Demòcrates,
Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i Partit
Popular de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació:

Atès que els trens i estacions de Rodalies de les línies R2 i R3 que donen servei al
municipi presenten massa sovint problemes i afectacions que perjudiquen la
ciutadania usuària d’aquests serveis al municipi.
Atès que es repeteixen les queixes pel mal funcionament dels torns, màquines de
bitllets i escales mecàniques de l’estació de la línia R2 Les Franqueses – Granollers
Nord, alteracions que generen cues en l’accés i problemes per als usuaris.
Atès que a la línia R2 també es generen molèsties per trens amb vagons insuficients
en hores puntes, fet que genera aglomeracions i incomoditats als usuaris.
Atès que són habituals les queixes de retards en els horaris dels trens de Rodalies en
les línies R2 i R3.
Atès que la línia R3 pateix un dèficit històric d’inversions, restant pendent el
desdoblament de la línia després d’anys de promeses i de retard en les obres de
millora.
Atès que l’adaptació de l’estació de la R3 de Les Franqueses presenta greus
deficiències pel pas de les vies pels usuaris, que es realitza directament per aquestes.
Considerant a més la poca adaptació a les persones amb problemes de mobilitat o
amb cotxets d’infants.
Atès que són constants les reclamacions, protestes i denuncies a les xarxes socials
per part dels usuaris dels serveis de Rodalies de les línies R2 i R3 a les Franqueses.
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Denunciar com ajuntament els problemes que pateixen els usuaris dels
serveis de trens de Rodalies de les línies R2 i R3 al municipi.
Segon.- Exigir com ajuntament a les Administracions competents que actuïn amb
celeritat per solucionar els problemes que pateixen els usuaris en els serveis i
estacions de les línies R2 i R3 de Rodalies a les Franqueses.
Tercer.- Exigir com ajuntament a les administracions competents el correcte
finançament i inversió en infraestructures per garantir un servei públic de trens de
rodalies de qualitat i atractiu, per tal que sigui una alternativa real al vehicle privat.
Quart.- Traslladar els presents acords a la PTP Associació per a la Promoció del
Transport Públic, al Govern de l’Estat, a RENFE, a ADIF, a Rodalies de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la ciutadania de Les Franqueses mitjançant les xarxes i butlletí
municipals.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190328&punto=4
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5. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març de
2019, de condemna als atemptats terroristes perpetrats a dues mesquites
de Nova Zelanda i en defensa de la llibertat de culte
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de
març de 2019, 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:
Atès que els atemptats d’aquest mes de març contra les persones presents a dues
mesquites a Nova Zelanda han provocat, a data d’avui, una cinquantena de morts i
una quantitat notable de ferits, molts d’ells de gravetat.
Atès que aquets fets representen un atac a la llibertat de culte i són una expressió
més de la intolerància, el racisme, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per a
realitzar aquests crims.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple de la
corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Expressar la condemna més enèrgica als atemptats terroristes perpetrats a
dues mesquites de Nova Zelanda, i mostrar les condolences a les víctimes i les seves
famílies i el respecte i la solidaritat amb els musulmans de tot el mon.
Segon.- Reivindicar la fermesa democràtica i la igualtat entre les persones, sense
distinció d'ètnies, cultures ni de qualsevol confessió religiosa, com a forma de combat
contra la intolerància i la violència.
Tercer.- Denunciar i combatre el fanatisme, la intolerància, el racisme i el feixisme en
totes les seves variants i la inacció de part dels governs i organismes mundials que
abonen el terreny a aquest tipus d’actes criminals.
Quart.- Notificar aquests acords al Consolat de Nova Zelanda a Barcelona, i posar-los
en coneixement de la ciutadania de les Franqueses del Vallès pels mitjans habituals.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190328&punto=5

6. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21 de març
de 2019, per demanar la recuperació per part del Plenari municipal de
competències que li són pròpies traspassades a la Junta de Govern
Local; en concret, la competència plenària per “La concertació de les
operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives
en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior”

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 21
de març de 2019, amb els vots a favor d’Imaginen Les Franqueses en Comú-Entesa,
Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per les Franqueses, els vots en
contra de PDeCAT-Demòcrates i Partit dels Socialistes de Catalunya, i l’abstenció del
Partit Popular de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació:
A la sessió del ple municipal del mes de febrer de l’any 2018 (ja fa tretze mesos) 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 que va ser textualment: "a l'objecte de dotar d'una major eficàcia i
celeritat en l'actuació municipal", és falsa per a la competència que ens ocupa. És
falsa i perversa, ja que l’endeutament del municipi per un import tan elevat com el que
contempla la delegació, no pot fer passar suposades raons de celeritat per davant del
dret de la ciutadania i dels seus representants electes de poder argumentar i debatre
públicament abans de l’aprovació de la firma de l’operació de crèdit.
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 la voluntat d’aquest govern de buidar de
contingut els plens municipals (fins que algun dia ens trobem un Ple sense cap punt a
la part resolutiva), i negar al grups municipals de l’oposició l’oportunitat d’argumentar i
expressar les seves opinions en un debat obert i públic.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per a “La
concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions
vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici
anterior”, 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=20190328&punto=6
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C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

7. Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190328&punto=7

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

