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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/5

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

25/ d’abril / 2019

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.32 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.

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 les actes
PLE/2019/3 i PLE/2019/4, que corresponen a les sessions del Ple de la corporació
dels dies 28 de març de 2019 i 1 d'abril 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=20190425&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2019-675 a 2019-975 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març 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 2019-675 a 2019-975 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març 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=20190425&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2019/11 a JGL/2019/16 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, dels dies 7, 14, 21 i 28 de març de 2019

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2019/11 a JGL/2019/16 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, dels dies 7, 14, 21 i 28 de març 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=20190425&punto=3

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2019-969 de data 28 de
març de 2019 en què es resol delegar la direcció política de l’àrea de
Cultura, Infància i Joventut i les funcions de Presidència del Patronat
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, nomenar Cinquè
Tinent d’Alcalde i designar membre de la Junta de Govern Local
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
VIST el Decret de l’alcalde número 2016-1665, de data 2 de juny, en què es resol,
entre d’altres, delegar la direcció política de l’àrea de Cultura, Infància i Joventut a la
regidora senyora Marina Ginestí Crusells.
VIST el Decret de l’alcalde número 2016-1673, de data 3 de juny, en què es resol,
entre d’altres, designar la regidora de Cultura, Infància i Joventut, Sra. Marina Ginestí
Crusells, com a Presidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut d’aquest ajuntament.

VIST el Decret de l’alcalde número 2017-3178, de data 11 de desembre, en què es
resol, entre d’altres, nomenar la senyora Marina Ginestí Crusells, regidora membre de
la Junta de Govern Local, com a Cinquena Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament.
VIST el Decret de l’alcalde número 2017-3179, de data 11 de desembre, en què es
resol, entre d’altres, designar la regidora senyora Marina Ginestí Crusells membre de
la Junta de Govern Local.
TENINT EN COMPTE que la regidora senyora Marina Ginestí Crusells es troba en
situació de baixa mèdica que amb posterioritat enllaçarà amb el permís de maternitat.
Fonaments legals
L’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que
estableix que la delegació d’atribucions de l’alcalde tindrà efectes des del dia següent
a la data de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens
perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
L’article 44.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es donarà
compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera sessió que porti a
terme després de la resolució corresponent.
L’article 55 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, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, segons els quals l’alcalde designa i revoca
lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i el
substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de
malaltia.
L’article 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que el
nomenament i el cessament de tinents d’alcalde es farà mitjançant resolució de
l’alcalde, de la qual se’n donarà compte al Ple i es publicarà al BOP, sense perjudici
de la seva efectivitat des del dia següent al de la signatura de la resolució per part de
l’alcalde, llevat que es digui una altra cosa.
L’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que determina que la Junta de
Govern Local és integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde, el qual n’ha de
donar compte al Ple.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la
normativa vigent de regim local.
RESOLC:
Primer.- Delegar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 i fins a la reincorporació de la
senyora Marina Ginestí Crusells, la direcció política de l’àrea de Cultura, Infància i
Joventut al regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual.
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Segon.- Establir que, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 i fins a la reincorporació de
la senyora Marina Ginestí Crusells, el regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual assumeix
les funcions de la Presidència del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i
Joventut d’aquest ajuntament.
Tercer.- Nomenar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 i fins a la reincorporació de la
senyora Marina Ginestí Crusells, el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a Cinquè
Tinent d’Alcalde.
Quart.- Designar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 i fins a la reincorporació de la
senyora Marina Ginestí Crusells, el senyor Jordi Ganduxé Pascual com a membre de
la Junta de Govern Local.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al
Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als regidors/es senyora Marina Ginestí Crusells i
senyor Jordi Ganduxé Pascual, al director-gerent del Patronat municipal de Cultura,
Educació, Infància i Joventut, a les àrees municipals i als portaveus dels grups
municipals.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=4

B) PART RESOLUTIVA

5. Proposta d’aprovació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, dels seus Patronats municipals, dels Consells
de Poble i de la Policia Local de les Franqueses del Vallès
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST QUE a partir dels preceptes heràldics aprovats i registrats per la Generalitat de
Catalunya en relació al municipi de les Franqueses del Vallès, se n’ha preparat una
revisió gràfica per actualitzar-ne l’estètica, tot mantenint el contingut heràldic. La
revisió que se’n ha fet pretén simplificar formalment el contingut i dotar-lo de més
contundència visual a partir de línies més gruixudes que ajudaran a mantenir la força
de l’escut en aplicacions de mides reduïdes que, generalment, és com s’aplica.
TENINT EN COMPTE que la tipografia del logotip de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès, dels seus patronats municipals, dels consells de poble i de la Policia Local
és personalitzada i es basa en l’estètica de les famílies tipogràfiques Arial i Akkurat.
LA tractar-se d’una tipografia personalitzada és absolutament imprescindible utilitzar
els arxius i formats facilitats per l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i no composar el logotip amb qualsevol altra tipografia.

DE CONFORMITAT amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, 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, el Decret 56/1982, de 18 de març,
pel qual s’estableixen normes sobre la utilització del Senyal de la Generalitat per les
entitats locals de Catalunya, el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i la Ordre
HAP/254/2007, de 11 de juliol, d’organització del Registre d’ens locals de Catalunya.
ATÈS que l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i l’article 52.2.b) 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, estableixen
que és competència del Ple municipal de la Corporació l’aprovació de la bandera,
l’ensenya o l’escut, i que l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local senyala que es requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció de l’acord que
aprovi o modifiqui la bandera, l’ensenya o l’escut.
TENINT EN COMPTE el principi de legalitat i de seguretat jurídica, i atès el caràcter
institucional que comporta l’aprovació del Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès, dels seus patronats municipals, dels consells de poble i
de la Policia Local, que va més enllà d’un mandat corporatiu i implica a tots els partits
polítics municipals, és procedent que l’òrgan competent per a la seva aprovació sigui
el Ple de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, l’aprovació o modificació de la bandera, l’ensenya o l’escut
es tracta d’una competència indelegable del Ple a qualsevol altra òrgan municipal.
Aquesta Àrea de Comunicació proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Manual d’imatge corporativa de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, dels seus Patronats municipals, dels Consells de Poble i de la
Policia Local de les Franqueses del Vallès, actualitzant la logotipització dels seus
escuts.
Segon.- ESTABLIR que els efectes de l’esmentada resolució entraran en vigor a partir
de la data d’aprovació de l’acord plenari que els adopti.
Tercer.- DONAR COMPTE a totes les àrees de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès i al personal adscrit al Patronat Municipal d’Esports, al Patronat de Cultura,
Educació, Infància i Joventut, al Consell de Poble de Llerona, al Consell de Poble de
Corró d’Amunt i a la Policia Local de les Franqueses del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT (6), ILFC-E (4), PSC-PM (3) i ERC-AM (2),
i les abstencions dels regidors assistents dels grups municipals CP (1) i PP (1), sent el
resultat definitiu de 15 vots a favor i 2 abstencions.
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=5

6. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de
l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Considerant l’informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació
aplicable per procedir a l'aprovació de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència
Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, que va ser emès amb data
24 de desembre de 2018.
Considerant que en data 31 de gener de 2019 es va aprovar inicialment l'Ordenança
Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, previ Dictamen de la Comissió Informativa.
Considerant que en data 14 de febrer de 2019 es va obrir període d'informació
pública, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 12 de febrer de 2019, en el diari Ara de 12 de febrer de
2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7810 de 14 de febrer
de 2019, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la pàgina web municipal. Durant
el període d'informació pública es van presentar les següents al·legacions,
suggeriments o observacions:
· Registre d’entrada número 2019-E-RE-856 de 28 de març de 2019 presentada per la
regidora Èlia Montagud Blas en representació del grup municipal Imaginem Les
Franqueses en Comú-Entesa (ILFC-E).
Considerant la memòria emesa pel Regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana amb
data 12 d’abril de 2019.
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions primera, tercera, quarta, sisena,
vuitena, novena, desena, tretzena, catorzena, quinzena, setzena, dinovena, vint-iunena, vint-i-dosena, vint-i-tresena, vint-i-vuitena, trentena, trenta-i-unena, trentaquatrena, trenta-cinquena, trenta-cinquena (bis), trenta-setena, trenta-novena,
quarantena, quaranta-dosena, quaranta-tresena, quaranta-quatrena, quarantacinquena, quaranta-sisena, quaranta-setena i cinquantena, presentades per la
regidora Èlia Montagud Blas en representació del grup municipal Imaginem Les
Franqueses en Comú-Entesa (ILFC-E) en data 28 de març de 2019, Registre

d’entrada número 2019-E-RE-856, en relació amb l'expedient d'aprovació
d'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès, pels motius expressats en la memòria de data 12 d’abril de
2019, de la qual es remetrà còpia a les persones interessades juntament amb la
notificació dels presents acords.
Segon.- Estimar íntegrament les següents al·legacions segona, onzena, dotzena,
dissetena, divuitena, vintena, vint-i-quatrena, trenta-quatrena (bis), trenta-vuitena,
quaranta-unena i cinquanta-unena, presentades per la regidora Èlia Montagud Blas
en representació del grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa
(ILFC-E) en data 28 de març de 2019, Registre d’entrada número 2019-E-RE-856, en
relació amb l'expedient d'aprovació d'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència
Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, pels motius expressats en la
memòria de data 12 d’abril de 2019, de la qual es remetrà còpia a les persones
interessades juntament amb la notificació dels presents acords.
Tercer.- Estimar parcialment les següents al·legacions cinquena, setena, vint-icinquena, vint-i-sisena, vint-i-setena, vint-i-novena, trenta-dosena, trenta-tresena,
trenta-sisena, quaranta-vuitena i quaranta-novena, presentades per la regidora Èlia
Montagud Blas en representació del grup municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa (ILFC-E) en data 28 de març de 2019, Registre d’entrada número 2019E-RE-856, en relació amb l'expedient d'aprovació d'Ordenança Municipal de Civisme i
Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, pels motius
expressats en la memòria de data 12 d’abril de 2019, de la qual es remetrà còpia a
les persones interessades juntament amb la notificació dels presents acords.
Quart.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de
l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès una vegada resoltes les reclamacions presentades i
incorporades a la mateixa les modificacions derivades de les al·legacions estimades,
íntegrament o parcialment, que consta com a annex als presents acords.
Cinquè.- Publicar els presents acords amb el text íntegre de l'Ordenança Municipal de
Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en el
Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes jurídics en tant no
hagin transcorregut quinze dies explicats des de l'endemà al de la publicació d’acord
amb allò que disposen els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 66.1 del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
Sisè.- Anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona més amunt indicat. Publicar, igualment,
aquest Acord definitiu en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament:
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de
documents i en general per tot allò relacionat amb aquest assumpte.
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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), els vots en contra
dels regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (4) i ERC-AM (2) i l’abstenció
del regidor assistent del grup municipal CPF (1), sent el resultat definitiu de 10 vots a
favor, 6 vots en contra i 1 abstenció.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=6

7. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número
001/2019 Ple del pressupost vigent de la Corporació

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost
vigent no compromeses pertanyents a aplicacions de despeses de diferent àrea de
despesa que no afecten baixes i altes de crèdits de personal.
Considerant que es va emetre Memòria en la qual s'especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple de la Corporació
l'adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits de Ple número
001/2019, amb la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses
de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació:
Altes en aplicacions de despeses
2019 11 9331 62200 Adquisició local carrer Catalunya
IMPORT TOTAL

316.000,00€
316.000,00€

Baixes
Acabament Centre Cultural corró d’Avall.
2019 11 3321 62204 Anualitat 2019
IMPORT TOTAL

316.000,00€
316.000,00€

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT (6) i PSC-PM (3), els vots en contra dels
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (4) i ERC-AM (2) i les abstencions
dels regidors assistents dels grups municipals CPF (1) i PP(1), sent el resultat definitiu
de 9 vots a favor, 6 vots en contra i 2 abstencions.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=7

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17
d’abril de 2019, per commemorar com Ajuntament l'1 de maig, dia
internacional de la classe treballadora
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17
d’abril 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 el vot en contra del
Partit Popular de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació:
Atès que l’1 de maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora, el Primer de Maig,
és la jornada reivindicativa del moviment obrer mundial. Aquesta jornada de lluita pels
drets de les persones treballadores fou establerta al congrés obrer socialista celebrat
a Parísel1889. Es decidí que, en homenatge als Màrtirs de Chicago, treballadors
anarquistes executats als EUA acusats dels fets de Haymarket, l'1 de maig seria el dia
de protesta i reclamacions obreres. En aquell moment, la gran reivindicació que
s'establí fou la jornada de 8 hores. La vaga era l'instrument que es decidí d'emprar
cada 1 de maig per forçar la patronal i els Estats liberals a acceptar la jornada de 8
hores.
Atès que actualment l’1 de maig es celebra a Catalunya cada any, essent dia festiu i
reivindicatiu amb nombroses manifestacions i actes arreu del territori per part del
moviment obrer i els sindicats.
Atès que la majoria de la població del municipi forma part de la classe treballadora.
Atès que la bandera vermella és un dels símbols històrics del moviment obrer i de la
seva lluita.
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Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Commemorar l’1 de maig, Dia Internacional de la Classe treballadora com
ajuntament, cridant a participar a la ciutadania a les diferents manifestacions que se
celebren el dia 1 de maig arreu del territori de Catalunya.
Segon.- Col·locar el dia 1 de maig una bandera de color vermell al balcó de
l’ajuntament conjuntament amb la Senyera de Catalunya i la bandera de Les
Franqueses del Vallès.
Tercer.- Traslladar els presents acords als sindicats de treballadors amb
representació a 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=20190425&punto=8

9. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17
d’abril de 2019, en suport a la ILP d'Universitats per la rebaixa dels
preus públics
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17
d’abril 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 el vot en contra del
Partit Popular de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació:
La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tingut uns
efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. D’ençà que aquesta es
dugué a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes ha
disminuït gairebé cinc punts percentuals (del 48,2 al curs 2011-2012 fins al 43,5 al
curs 2017-2018) respecte a la població de divuit anys i ha provocat que Catalunya
passés de ser la cinquena comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a
ser-ne la novena.
Aquest augment en el cost dels preus públics va provocar que Catalunya passés a ser
la Comunitat Autònoma on és més car estudiar a la universitat. Això situa als qui
estudien a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat
Espanyol. Fins al punt que, estudiar el grau més barat de Catalunya costa més diners
que estudiar el grau més car d’altres tretze Comunitats Autònomes.

El curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit a l’Estat Espanyol era de 27’23€,
mentre que a Catalunya es pagava a 41’17€. Aquestes dades no han variat des del
curs esmentat a causa de la congelació de preus i, per tant, ens trobem que els
estudiants han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per
l’administració central, encomparació al 15% les comunitats que menys paguen.
També volem recordar que aquesta és una mesura històricament reclamada per
l’estudiantat, tant pels sindicats d’estudiants com el moviment estudiantil assembleari i
els òrgans de representació a les universitats i a la Generalitat, com el CEUCAT. La
rebaixa ha estat reclamada per diverses universitats, en boca dels seus rectors, i
aprovada en diversos claustres. A més, el mateix Parlament de Catalunya ha aprovat
mocions i resolucions que donaven suport a la rebaixa del 30% dels preus, després de
l’augmentdel66%efectuatelcurs 2012-2013. Per tant, es tracta d’una reclamació amb
amplíssim suport tant a la comunitat universitària com de les forces polítiques que
representen a la majoria de la societat catalana.
Recentment, a Andalusia es va aprovar la bonificació del 99% de la primera matrícula
universitària. Els rectors, a través de la CRUE, van expressar la seva simpatia amb
aquesta mesura, i el PSOE, actual partit al govern, va mostrar la seva predisposició en
estendre aquest model a tot l’Estat. Per tant, en un moment on la gratuïtat o quasi
gratuïtat és el model majoritari en els països del nostre entorn europeu, no s’entendria
que Catalunya es mantingués en una situació de marginalitat respecte a la resta de
l’Estat o de l’entorn europeu, discriminant al seu estudiantat i limitant la mobilitat
internacional estudiantil.
És per això que l’educació pública, en tant que columna vertebradora de la societat
catalana, ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats. Per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fonamental
de la construcció d’una societat més justa, s’ha de garantir l'accessibilitat i frenar
l’expulsió dels estudiants per motius econòmics. La rebaixa dels preus públics
universitaris ha de facilitar l’accés als estudis superiors, disminuint-ne la discriminació
per motius socioeconòmics i generant una major cohesió en termes socials. D’aquesta
manera, s’aconseguiria reduir les barreres d’entrada i es fomentarien els mèrits i les
capacitats personals com a garant d’accés a l’educació universitària.
És per això que estudiants universitaris i membres de la comunitat universitària impuls
en una iniciativa legislativa popular (ILP) per exigir al Govern la rebaixa de les taxes
universitàries que ja va aprovar el Parlament amb una moció el 2016. Els impulsors de
la proposta volen modificar la Llei d'Universitats Catalana per fixar els preus públics i
garantir un accés universal a l'ensenyament universitari. Per això veuen assumible el
repte de recollir les 50.000 signatures necessàries perquè la proposta pugui
prosperar.
De moment, la ILP compta amb el suport del Sindicat d'Estudiants dels Països
Catalans (SEPC), CGT, CCOO, UGT, USTEC-STEs, FAPAC, l'Associació
d'Estudiants Progressistes i Jovent Republicà. En l'àmbit institucional, el Consell de
l'Estudiantat (Ceucat) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya també l’hi
donen suport, així com l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).
Per tot això, ILFC-E proposa al Ple de Les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
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ACORDS:
Primer.- Anunciar el suport del consistori municipal a la ILP d’Universitats per la
rebaixa dels preus públics.
Segon.- Posar-se en contacte amb el col·lectiu d’estudiants que impulsa d’ILP
Universitats i mostrar la disposició de l’ajuntament a col·laborar i a posar les oficines
de l’OAC del municipi a la seva disposició per la recollida de signatures.
Tercer.- Fer arribar aquests acords al col·lectiu d’estudiants que impulsen la ILP
Universitats, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, al conseller d’educació
d’empresa i coneixement, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya.
Quart.- Informar a la ciutadania de Les Franqueses del Vallès, publicant els presents
acords als mitjans de comunicació municipals.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17
d’abril de 2019, per instar al govern municipal a demanar als tècnics
competents del nostre Ajuntament el càlcul de les despeses
provocades al municipi de les Franqueses del Vallès pel traspàs de
competències que són pròpies del Plenari a la Junta de Govern Local
des del març del 2018 fins l'actualitat
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 17
d’abril 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:
Al febrer de l’any 2018 van ser delegades a la Junta de Govern Local diverses
competències plenàries.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al govern municipal a demanar als tècnics competents de l’Ajuntament
el càlcul de l’import aproximat en euros de les despeses provocades al municipi de les
Franqueses del Vallès per la iniciativa del govern del PdCat i el Psc de traspassar, al
febrer del 2018, tretze competències del plenari municipal a la Junta de Govern Local.

Segon.- Incloure al càlcul de les despeses, com a mínim i de la mateixa manera que
es fa al calcular el preu d’una taxa municipal, l’import del temps invertit i el material
destinat pels tècnics i empleats municipals en la preparació i recollida de la sala de
plens, la redacció de les convocatòries, la notificació als interessats i la publicació a la
web municipal de les mateixes, la confecció i tramesa de les actes, el temps de
presència a les sessions tant dels tècnics municipals com dels càrrecs electes a sou
de la corporació, les dietes facturades pels regidors assistents del govern i de la
oposició i, en general, tots els conceptes que calgui considerar.
Tercer.- Incloure també al càlcul total (i a títol informatiu) les despeses que, malgrat
no haver-se produït de forma efectiva, s’haurien devengat si PdCat i PSC haguessin
procedit correctament des del moment del traspàs de competències, ja que cal
recordar la imprevisió del govern que per un temps no va ni donar la publicitat
pertinent ni va fer la correcta convocatòria de les juntes per tractar aquests punts.
Quart.- Posar les xifres resultants en coneixement de la ciutadania de les Franqueses,
pels mitjans habituals.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=10

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

11. Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20190425&punto=11
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