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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/1

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 de gener de 2020

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.20 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretari per delegació

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

Jordi Ganduxé Pascual, segon tinent d’alcalde

SÍ

Montse Vila i Fortuny, tercera tinenta d’alcalde

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde

SÍ

Marta Reche Lavado, cinquena tinenta d’alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moises Torres Enrique, regidor

SÍ

Sonia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

NO

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Imma Ortega i Martí, regidora

SÍ

Àngel Profitós i Martí, regidor

SÍ

Amador Doncel Márquez, regidor

SÍ

Francisco Domínguez Velarde, regidor

SÍ

Maria Forns Roca, regidora

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

NO

Una vegada verificada pel Secretari delegat 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 les actes de les sessions anteriors
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes
PLE/2019/17 i PLE/2019/18, que corresponen a les sessions, ordinària i extraordinària
urgent, del Ple de la corporació del dia 19 de desembre 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 setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i que 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=20200130&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2019-2971 a 2019-3240 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2019

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2019-2971 a 2019-3240 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre 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.
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200130&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2019/49 a JGL/2019/53 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 23 de desembre
de 2019

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2019/49 a JGL/2019/53 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 23 de desembre 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=20200130&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Proposta d’aprovació de la modificació de l’hora d’inici de les sessions
ordinàries del Ple de l’Ajuntament

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va
acordar, entre d’altres, establir la periodicitat de les sessions del Ple.
2. A l’apartat primer de l’acord anteriorment esmentat es va establir que “les sessions
ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc el darrer dijous de cada mes, a les
20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. En cas que aquest dia preestablert
sigui festiu, la sessió es realitzarà el dia hàbil anterior.”
Fonaments legals
1. Article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

2. Articles 97 i 98 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.
3. Articles 77 i següents 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.
Vist el conjunt de mesures i recomanacions aprovat per la Generalitat de Catalunya
per a la racionalització progressiva dels horaris a l’Administració Pública en la línia del
compliment de l’Objectiu 2025 del Pacte per a la Reforma Horària, que es portarà a
terme de forma progressiva en el marc d’aquesta legislatura i que inclou:
“Compromís per a una activitat institucional dins dels horaris que recomanen els
principis de la Reforma Horària:
 No convocar els actes públics més enllà de les 18 hores, evitar els sopars de
representació institucional a favor dels esmorzars o dinars, i que aquests
siguin en horaris racionals i saludables, sent en el cas dels dinars entre les
13.00 h i les 15.00 h.
 Promoure l’hora de tancament dels edificis públics no més enllà de les 20.00h.
Compromís per a una major eficàcia en la gestió del temps de les reunions:
 No convocar reunions més tard de les 16.00h, amb un acabament no més
enllà de les 18.00h.
 Especificar i respectar l’hora d’inici i d’acabament.
 Elaborar una guia de bones pràctiques per a una gestió més eficaç en
l’organització de les reunions.
 Facilitar la tecnologia i la cultura organitzativa necessària per tal de realitzar
trobades i reunions virtuals.
Compromís per promoure hàbits saludables entre les persones treballadores:
 Impulsar una campanya per fomentar hàbits saludables pel que fa als ritmes
circadiaris.
 Elaborar el document Recomanacions per a l’impuls de la Reforma Horària als
serveis públics, tenint en compte alts càrrecs i personal de la Generalitat.
 Formar en competències relacionades amb la humanització dels horaris i les
agendes de càrrecs públics.
 Impulsar accions de sensibilització i capacitació en la gestió del temps i en
l’organització flexible del temps de treball.
 Garantir el dret a la desconnexió digital en assumptes laborals.
 Fomentar el teletreball com a sistema d’organització flexible de la jornada
laboral entre els perfils professionals adequats.”
Com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
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Únic.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del
dia 11 de juliol de 2019, en el sentit de fixar que l’hora d’inici de les sessions
ordinàries del Ple de l’Ajuntament que es celebren el darrer dijous de cada mes, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, sigui la següent:
-

A partir del mes de febrer de 2020, a les 19.00 hores
A partir del mes de setembre de 2020, a les 18.00 hores.

Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la taula.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200130&punto=4

5. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de
gener de 2020, per demanar la nul·litat de la sentència i la llibertat
immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23
de gener de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses
i Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, els vots en contra dels grups municipals
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del
Vallès, que es transcriu íntegrament a continuació:
Atès que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat
des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del
procediment intern dels estats membres.
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de
la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul.
D’aquí l’exigència de nul·litat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada
en llibertat.
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i,
d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata
d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli,
s’ha pronunciat en el sentit que l’estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per tot això, IE-AM proposa al Ple de les Franqueses del Vallès l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de l’1
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.
Segon.- Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar
que no vegin més temps vulnerats els seus drets.
Tercer.- Instar l’administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes
– com la inhabilitació del President Torra – i a l’alliberament immediat de tots els presos
i preses polítiques.
Quart.- Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la presidència
del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament
Europeu.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200130&punto=5

6. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de
gener de 2020, demanant un Pla Director de l’arbrat viari del municipi
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23
de gener de 2020, per unanimitat dels grups municipals assistents (Junts per les
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en
Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès), que es transcriu
íntegrament a continuació:
Atès que el passat 27 de setembre del 2019 en ple municipal es va aprovar per
unanimitat la creació del consell per l’emergència climàtica i la presa de mesures
urgents per a fer-hi front.
Atès que és sobradament conegut el benefici d’una ciutat més verda i naturalitzada i
que, per tant, els dos nuclis urbans més densos de les Franqueses, Bellavista i Corró
d’Avall, que concentren la major part de població, s’ha de tenir una especial cura de
l’arbrat urbà pels motius següents, prou contrastats:
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-

Atenua el canvi climàtic, ja que fixa el CO2.
Millora de la qualitat de l’aire, en retenir partícules en suspensió
Contribueix a mitigar els sorolls dels cotxes, a més de fums i olors
Millora la salut, la qualitat de vida i l’esperança de vida de les persones
Afaiçona un paisatge urbà més agradable
Procura benestar físic i emocional
Ofereix més espais de trobada
Regula la temperatura, temperant-la tant a l’estiu com a l’hivern
Augmenta les zones d’ombra

Atès que les queixes veïnals ja són reiterades pel que fa a la tala indiscriminada dels
arbres de l’entorn urbà: passeig d’Andalusia, carretera de Cànoves, zona Ajuntament,
carrer de la Serra, plaça Mossèn Baixeras, carrer de la Riera...
Atès que l’estand institucional de la Fira de Nadal de les Franqueses volia conscienciar
sobre la importància de vetllar per la crisi climàtica, amb una primera acció de fer
participar la ciutadania, que reclama que siguin avisats i se’ls comuniqui qualsevol
canvi que afecti l’arbrat immediat del seu entorn.
https://www.sostenible.cat/noticia/les-franqueses-del-valles-potencia-les-accionscontra-el-canvi-climatic
Atès que l’àrea de manteniments i serveis de l’Ajuntament dóna per fet que
l’aixecament de les voreres és provocat per les arrels d’arbres i que degut això se
n’hauran de tallar alguns exemplars més.
Per tot això, el grup municipal IEC-AM proposa al ple de les Franqueses del Vallès
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Disposar d’un manual de bones pràctiques i elaborar un pla director de
l’arbrat urbà i espais verds, per fe la planificació i gestió dels arbres i espais verds de
carrers, places i espais urbans, que inclogui les consideracions següents:
-

Conservar i incrementar l’arbrat viari perquè formi un hàbitat atractiu que
augmenti la biodiversitat
Avançar en el coneixement de l’arbre i dels seus valors i serveis ecosistèmics
Difondre els beneficis ambientals i serveis dels arbres a la ciutadania, fent-la
partícip de la seva cura i conservació
Planificar l’arbrat com una infraestructura verda potent, interconnectada i que
dóna serveis ecosistèmics a diverses escales
Preservar l’arbrat i reconèixer el seu valor patrimonial i identitari i assegurar-ne
la protecció
Tenir cura de la salut dels arbres, vetllant per la biodiversitat i per la ciutadania
Treballar per un bon subministrament, una bona plantació i un bon manteniment
de l’arbrat
Podar el mínim necessari per garantir el bon desenvolupament de l’arbre i la
seguretat de les persones i el bon desenvolupament de l’arbre
Proporcionar als arbres més volum de sòl i de més qualitat, desenvolupant
estratègies que facin més permeable el sòl urbà
Fer una gestió eficient i sostenible de l’aigua de reg i obtenir-ne les màxims
serveis

Segon.- Tenint en compte les necessitats dels arbres, estudiar adequar les voreres per
fer-les més permeables. Hi ha solucions efectives, com ara paviments permeables o
trams semi pavimentats, que minimitzen l’aixecament de les voreres.
Tercer.- Avisar els veïns de les actuacions que afectin l’arbrat més pròxim i tenir-los
informats del pla d’arbrat viari.
Quart.- L’arbrat ha de passar a ser una de les primeres consideracions en la
planificació i gestió de l’espai urbà, donant-li la màxima prioritat.
Cinquè.- Aplicar la norma Granada quan sigui necessari i, especialment, fent complir
la normativa de les ordenances de civisme i convivència, amb les sancions
corresponents, si s’escau, així el no retorn de la fiança en casos d’haver malmès
l’arbrat viari en l’ocupació de la via pública per obres.
Sisè.- Revisar i actualitzar el catàleg d’arbres d’interès local del municipi, posar-lo a
informació pública i aprovar-lo.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200130&punto=6

7. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del
Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de gener
de 2020, per donar suport als òrgans constitucionals i per instar a l’actual
Govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
23 de gener de 2020, amb el vot a favor del grup municipal Ciutadans les Franqueses
del Vallès, i els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses,
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord
municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu
íntegrament a continuació:
En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de
investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de
que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a
la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en
contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al Jefe del
Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido com EH
Bildu que no condena el terrorismo de ETA.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el
artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al
orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la
representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara
llamen autoritario al jefe del Estado o digan que le importa “un comino” la
gobernabilidad de nuestro país.
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En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos
viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado
está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la
Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este
preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares
básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado y el Poder Judicial,
además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento
de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central.
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al
separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido
democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre
Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes. Dicha concesión
se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso
del propio Estatuto de Autonomía catalán.
En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como
representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el
ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a
todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo
tiempo, se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe
una dicotomía en España entre “democracia” y “autoritarismo”.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula la siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO:
Primero.- Que el Ayuntamiento de les Franqueses muestre su apoyo y respeto al
ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la
Jefatura del Estado.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de les Franqueses inste al grupo parlamentario EHBildu para que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra
democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.
Tercero.- Que el Ayuntamiento de les Franqueses inste al actual presidente del
Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la
creación de una “mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y
Cataluña”.
Cuarto.- Que el Ayuntamiento de les Franqueses inste al presidente del Gobierno a
que cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200130&punto=7

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

8. Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200130&punto=8

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

