Ple 2020/6 - 30/04/2020 – pàg. 1

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/6

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 d’abril de 2020

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.27 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l’aplicatiu Zoom

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

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

SÍ

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

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 d’acta de la sessió anterior
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2020/5, que correspon a la sessió extraordinària del dia 14 d’abril de 2020, 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 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=20200430&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2020-461 a 2020-683 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2020

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2020-461 a 2020-683 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2020, 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=20200430&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2020/9 a JGL/2020/13 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de març de
2020

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2020/9 a JGL/2020/13 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de març de 2020, 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=20200430&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Proposta de ratificació del nomenament de nous representants de
l’Associació Festes Laurona i de l’Associació Casal de la Gent Gran de
Llerona com a membres integrants del Consell de Poble de Llerona

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
Per Decret de l’Alcalde número 2019-1805 de data 26 de juny, es va resoldre delegar
les funcions de Presidència del Consell de Poble de Llerona a la senyora Montse Vila i
Fortuny, regidora del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol de 2019, va designar els
regidors/es que han de formar part del Consell de Poble de Llerona en l’actual mandat
corporatiu.
El Ple de l’Ajuntament, en sessions dels dies 26 de setembre de 2019 i 28 de
novembre de 2019, va ratificar el nomenament dels representants de les associacions
de Llerona i del representant veïnal com a membres integrants del Consell de Poble
de Llerona.

La Presidenta del Consell de Poble de Llerona, mitjançant escrit 2020-E-RC-1359 de
data 17 d’abril, sol·licita el nomenament del senyor Carles Vila Fortuny, com a membre
integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació de
l’Associació Festes Laurona, en substitució del senyor Isidre Garriga Portolà que va
renunciar al càrrec, així com el nomenament de la senyora Pilar Donadeu Masnou,
com a membre integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en
representació de l’Associació Casal de la Gent Gran de Llerona.
Fonaments de dret
El Ple de l’Ajuntament, en data 27 de novembre de 1995, va aprovar els Estatuts dels
Consells de Poble de les Franqueses del Vallès.
Els esmentats estatuts estableixen que el Consell de Poble estarà integrat per
regidors, representants dels veïns i representants de les associacions ciutadanes
legalment constituïdes a l’àmbit territorial del poble i tindran un màxim de deu
membres, dels quals el nombre de regidors no podrà ser superior a un terç del total.
L’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells de Poble d’aquest municipi
estableix que els nomenaments de tots els membres hauran de ser ratificats pel Ple
municipal.
Aquesta àrea de Règim Intern proposa al de Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar el nomenament del senyor Carles Vila Fortuny, com a membre
integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en representació de
l’Associació Festes Laurona, en substitució del senyor Isidre Garriga Portolà que va
renunciar al càrrec.
Segon.- Ratificar el nomenament de la senyora Pilar Donadeu Masnou, com a
membre integrant del Consell de Poble de Llerona, en qualitat de vocal i en
representació de l’Associació Casal de la Gent Gran de Llerona.
Tercer.- Notificar aquests acords a l’Associació Festes Laurona, a l’Associació Casal
de la Gent Gran de Llerona i al Consell de Poble de Llerona.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200430&punto=4
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5. Proposta de ratificació del nomenament de la representant de
l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt com a membre
integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
Per Decret de l’Alcalde número 2019-1806 de data 26 de juny, es va resoldre delegar
les funcions de Presidència del Consell de Poble de Corró d’Amunt al senyor Jordi
Ganduxé i Pascual, regidor del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol de 2019, va designar els
regidors/es que han de formar part del Consell de Poble de Corró d’Amunt en l’actual
mandat corporatiu.
El Ple de l’Ajuntament, en sessions dels dies 26 de setembre de 2019 i 28 de
novembre de 2019, va ratificar el nomenament dels representants de les associacions
de Corró d’Amunt i del representant veïnal com a membres integrants del Consell de
Poble de Corró d’Amunt.
El President del Consell de Poble de Corró d’Amunt, mitjançant escrit 2020-E-RC-1181
de data 10 de març, sol·licita el nomenament de la senyora Susana Bru Alajarin com a
membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en
representació de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, en substitució
del senyor Josep Mauri i Pey representant de l’entitat Club Petanca Corró d’Amunt que
va renunciar al càrrec.
Fonaments de dret
El Ple de l’Ajuntament, en data 27 de novembre de 1995, va aprovar els Estatuts dels
Consells de Poble de les Franqueses del Vallès.
Els esmentats estatuts estableixen que el Consell de Poble estarà integrat per
regidors, representants dels veïns i representants de les associacions ciutadanes
legalment constituïdes a l’àmbit territorial del poble i tindran un màxim de deu
membres, dels quals el nombre de regidors no podrà ser superior a un terç del total.
L’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells de Poble d’aquest municipi
estableix que els nomenaments de tots els membres hauran de ser ratificats pel Ple
municipal.
Aquesta àrea de Règim Intern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Susana Bru Alajarin com a membre
integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en
representació de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, en substitució
del senyor Josep Mauri i Pey representant de l’entitat Club Petanca Corró d’Amunt que
va renunciar al càrrec.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt
i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200430&punto=5

6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de març de 2009, va
acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el nou text dels Estatuts del Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. Al no haver-se presentat cap
al·legació ni suggeriment durant el període d’exposició pública, en data 6 d’agost de
2009 va quedar aprovat definitivament, segons diligència expedida el 2 de setembre
de 2009 pel Secretari. El nou text dels esmentats estatuts van ser publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 253 de 22 d’octubre de 2009.
Els apartats I i II de l’article 9 dels estatuts, dedicat a la Junta de Govern, estableix el
següent:
“Article 9. Junta de Govern
I. És el màxim òrgan de govern i administració del Patronat i està integrat per:
a) El President.
b) El Vice-president.
c) Quatre regidors designats pel Ple de l’Ajuntament.
d) Un representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les
competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre
els presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest.
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II. La Junta de Govern es podrà renovar:
a) Per acord del Ple corporatiu, en el cas dels quatre regidors designats pel
mateix.
b) En el supòsit de vacant.
c) Per pèrdua del càrrec o condició pel qual fou nomenat.
d) Per resolució d’alcaldia en el cas del President i el Vice-president.”
(...)”
L’article 6 dels estatuts estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament, entre d’altres,
la modificació dels estatuts.
L’article 23 dels estatuts estableix que els estatuts es podran modificar per acord del
Ple de l’Ajuntament, seguint el mateix procediment que per a la seva aprovació.
ATÈS que la Junta de Portaveus celebrada el dia 19 de setembre de 2019 va aprovar
per unanimitat la següent moció:
“Primer.- Instar el govern municipal a modificar amb la major celeritat els
reglaments i d’altres normatives de règim intern dels diferents Consells, Patronats,
comissions i d’altres òrgans d’aquest ajuntament que no preveuen la designació de
suplents per part dels grups polítics, entitats, clubs o associacions que en formen
part per permetre aquesta designació.
Segon.- Exceptuar d’aquest acord, per les seves especials característiques, el
Plenari municipal.
Tercer.- Comunicar a totes les entitats afectades aquesta modificació. Amb especial
urgència a les representades als Consells de Poble, per tal que si volen puguin fer
efectiva la representació pel proper plenari, abans de la constitució dels consells en
aquest mandat.”
TENINT EN COMPTE QUE, a la vista de la moció aprovada per la Junta de Portaveus,
i amb la finalitat de donar-ne compliment, resulta necessari modificar els apartats I i II
de l’article 9 dels estatuts, que s’ha transcrit anteriorment, i que regula la composició
de la Junta de Govern, i es proposa el següent redactat:
“Article 9. Junta de Govern
I. És el màxim òrgan de govern i administració del Patronat i està integrat per:
a) El President o presidenta. El seu vot és personal
b) El Vice-president o Vice-presidenta. El seu vot és personal
c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que
conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar
un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran
designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats
pel Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals
serà ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la
Corporació

d) Un/a representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les
competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre
els presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest. El
Consell General també podrà designar un suplent en representació de
dites entitats. El seu vot és personal
I. La Junta de Govern es podrà renovar:
a) Per acord del Ple corporatiu, en el cas dels regidors o regidores
designats pel mateix i dels respectius suplents.
b) En el supòsit de vacant.
c) Per pèrdua del càrrec o condició pel qual fou nomenat.
d) Per resolució d’alcaldia en el cas del President o Presidenta i el Vicepresident o Vice-presidenta.”
(...)”
VIST l’informe emès per la Secretaria de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb el què disposen els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril; articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; articles 4, 22.2.d),
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local;
article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; articles 127 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquesta àrea de Règim Intern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut, aprovats per acord de Ple de 26 de març de
2009 i que van quedar aprovats definitivament el 6 d’agost de 2009, concretament
l’article 9, apartats I i II, el qual passa a tenir el següent redactat:
“Article 9. Junta de Govern
I.

És el màxim òrgan de govern i administració del Patronat i està integrat per:
a) El President o presidenta. El seu vot és personal
b) El Vice-president o Vice-presidenta. El seu vot és personal
c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que
conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar
un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran
designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel
Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà
ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la
Corporació.
d) Un/a representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les
competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre
els presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest. El Consell
General també podrà designar un suplent en representació de dites
entitats. El seu vot és personal
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II.

La Junta de Govern es podrà renovar:
a) Per acord del Ple corporatiu, en el cas dels regidors o regidores
designats pel mateix i dels respectius suplents.
b) En el supòsit de vacant.
c) Per pèrdua del càrrec o condició pel qual fou nomenat.
d) Per resolució d’alcaldia en el cas del President o Presidenta i el Vicepresident o Vice-presidenta.”
(...)”

Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30
dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es
produeixi en algun dels mitjans esmentats.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als membres de la Junta de Govern del Patronat
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra
dels regidors/es assistents del grup municipal IEC-AM (3) i l’abstenció de la regidora
assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat definitiu de 13 vots a
favor, 3 vots en contra i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200430&punto=6

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat
Municipal d’Esports

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 de novembre de
1995, va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment el nou text dels Estatuts del
Patronat Municipal d’Esports, els quals, van ser elevats a definitius per Decret
d’Alcaldia al no haver-se presentat cap al·legació ni suggeriment durant el període
d’exposició pública. El text dels esmentats estatuts van ser publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 149 de 21 de juny de 1996. Posteriorment
van ser modificats per acord de Ple de 27 de setembre de 1999, que aprovà
inicialment afegir l’apartat o) a l’article 19. L’alcaldia, per Decret de 22 de desembre de
1999 va elevar a definitiu l’acord de modificació. Dita modificació va ser publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 313 de 31 de desembre de 1999.
Els articles 12 i 13 dels estatuts estableixen el següent:

“Article 12.- El Consell d’Administració està integrat per:
a) El President
b) El Vice-President
c) Tres regidors designats per el Ple Corporatiu.
d) Un representant d’entitats esportives locals, designat per aquestes
mateixes entitats, al Consell General.
Article 13.- El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys i sempre que
es renovi la Corporació Municipal. Els seus membres seran reelegibles si
conserven la qualitat per la qual van ser nomenats. Es perdrà la condició de
membre del Consell en els supòsits següents:
a) Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.
b) Per resolució de l’Alcalde, en el cas del President i Vice-President, i per
acord del Ple Corporatiu en el cas dels tres vocals designats pel Ple mateix.
c) Per iniciativa del mateix membre.”
L’article 7 dels estatuts estableix que correspon al Ple de l’Ajuntament, entre d’altres,
la modificació dels estatuts.
ATÈS que la Junta de Portaveus celebrada el dia 19 de setembre de 2019 va aprovar
per unanimitat la següent moció:
“Primer.- Instar el govern municipal a modificar amb la major celeritat els
reglaments i d’altres normatives de règim intern dels diferents Consells, Patronats,
comissions i d’altres òrgans d’aquest ajuntament que no preveuen la designació de
suplents per part dels grups polítics, entitats, clubs o associacions que en formen
part per permetre aquesta designació.
Segon.- Exceptuar d’aquest acord, per les seves especials característiques, el
Plenari municipal.
Tercer.- Comunicar a totes les entitats afectades aquesta modificació. Amb especial
urgència a les representades als Consells de Poble, per tal que si volen puguin fer
efectiva la representació pel proper plenari, abans de la constitució dels consells en
aquest mandat.”
TENINT EN COMPTE QUE, a la vista de la moció aprovada per la Junta de Portaveus,
i amb la finalitat de donar-ne compliment, resulta necessari modificar els articles 12 i
13 dels estatuts, que s’ha transcrit anteriorment, i que regula la composició del Consell
d’Administració, i es proposa el següent redactat:
“Article 12.- El Consell d’Administració està integrat per:
a) El President o presidenta. El seu vot és personal
b) El Vice-president o Vice-presidenta. El seu vot és personal
c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que
conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a
suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar
suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple. El vot de
cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en
proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació
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d) Un/a representant d’entitats esportives locals, designat o designada per
aquestes mateixes entitats, al Consell General. En cas d’absència, aquest
representant podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de la mateixa
entitat esportiva. El seu vot és personal.
Article 13.- El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys i sempre que
es renovi la Corporació Municipal. Els seus membres seran reelegibles si
conserven la qualitat per la qual van ser nomenats. Es perdrà la condició de
membre del Consell en els supòsits següents:
a) Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.
b) Per resolució de l’Alcalde o Alcaldessa, en el cas del President o Presidenta i
Vice-President o Vice-Presidenta, i per acord del Ple Corporatiu en el cas dels
representants dels grups municipals, tant titulars com suplents
c) Per iniciativa del mateix membre.”
VIST l’informe emès per la Secretaria de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb el què disposen els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril; articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis
de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; articles 4, 22.2.d),
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local;
article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; articles 127 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquesta àrea de Règim Intern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Patronat Municipal
d’Esports, aprovats per acord de Ple de 27 de novembre de 1995 i modificats per
acord del Ple de 27 de setembre de 1999, concretament els articles 12 i 13, els quals
passen a tenir el següent redactat:
“Article 12.- El Consell d’Administració està integrat per:
a) El President o presidenta. El seu vot és personal
b) El Vice-president o Vice-presidenta. El seu vot és personal
c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que
conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar
un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran
designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel
Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà
ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació
d) Un/a representant d’entitats esportives locals, designat o designada per
aquestes mateixes entitats, al Consell General. En cas d’absència, aquest
representant podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de la
mateixa entitat esportiva. El seu vot és personal.
Article 13.- El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys i sempre que
es renovi la Corporació Municipal. Els seus membres seran reelegibles si
conserven la qualitat per la qual van ser nomenats. Es perdrà la condició de
membre del Consell en els supòsits següents:

a) Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.
b) Per resolució de l’Alcalde o Alcaldessa, en el cas del President o Presidenta
i Vice-President o Vice-Presidenta, i per acord del Ple Corporatiu en el cas
dels representants dels grups municipals, tant titulars com suplents
c) Per iniciativa del mateix membre.”
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30
dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es
produeixi en algun dels mitjans esmentats.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords als membres del Consell d’Administració del
Patronat Municipal d’Esports.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra
dels regidors/es assistents del grup municipal IEC-AM (3) i l’abstenció de la regidora
assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat definitiu de 13 vots a
favor, 3 vots en contra i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200430&punto=7

8. Proposta d’aprovació de l’esmena d’errada material en relació al règim de
sessions ordinàries de la Comissió del Nomenclàtor

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, crear la Comissió del Nomenclàtor com a òrgan col·legiat de
caràcter permanent i va fixar el seu règim d’organització i funcionament, així com la
seva periodicitat.
2. S’ha detectat una errada material en els apartats sisè i vuitè de l’acord plenari del
dia 11 de juliol de 2019 esmentat anteriorment en què es fixava la periodicitat de les
sessions ordinàries de la Comissió del Nomenclàtor.
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Fonaments legals
1. Article 60 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, en concordança amb els articles 134
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, estableix
que correspon al Ple de l’Ajuntament crear i determinar el nombre i denominació de les
Comissions Informatives d’estudi, d’informe o de consulta.
2. Articles 123 a 126 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 regulen el règim de funcionament de les Comissions Informatives.
3. Article 100 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, estableix que la periodicitat de les
sessions ordinàries de les Comissions Informatives correspon determinar-la al Ple.
4. Articles 15 i següents del Reglament orgànic municipal.
5. Article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, faculta a les Administracions Públiques a rectificar, en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, com a regidora de Règim Intern proposo al Ple de la Corporació l’adopció
del següent
ACORD:
Únic.- APROVAR l’esmena d’errada material detectada en els apartats sisè i vuitè de
l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de
2019, en el sentit que s’estableix que la Comissió del Nomenclàtor efectuarà sessions
ordinàries amb caràcter anual el penúltim dijous del mes en què es convoqui a les
17.30 hores.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents
dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt
(1), sent el resultat definitiu d’unanimitat dels disset 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=20200430&punto=8

9. Proposta d’aprovació inicial de la derogació del Plec de clàusules
administratives generals de contractació de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, aplicables als
contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
Atès que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del dia 26 de
juny de 2014, va acordar aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives
generals de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus
organismes autònoms, aplicables als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i
als privats, d’acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que el Reial Decret Legislatiu 3/2011 perdé vigència arran de l’aprovació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que no s’ha produït cap adaptació de l’anterior plec de clàusules administratives
generals d’acord amb la vigent Llei 9/2017.
Vist l’informe emès per la Secretaria de l’Ajuntament, que recomana la derogació de
l’existent plec de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, aplicables als contractes
de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública,
a altres contractes administratius i als privats.
Fonaments de dret
De conformitat amb la legislació aplicable que a continuació es detalla:
- Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, relativa a
l’adjudicació de contractes de concessió.
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, així com la resta
de la normativa comunitària aplicable.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les disposicions
que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de
desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent.
- Normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
- Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.

Ple 2020/6 - 30/04/2020 – pàg. 15

Aquesta àrea de Règim Intern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la derogació del Plec de clàusules administratives
generals de contractació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus
organismes autònoms, aplicables als contractes de serveis, de subministraments,
d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i
als privats, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de juny de
2014.
Segon.- EXPOSAR el present acord a informació pública i audiència als interessats,
per un termini de trenta dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la
inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Tauler d’anuncis d’aquesta Corporació,
amb el benentès que un cop transcorregut el termini dels trenta dies hàbils sense
haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament
la derogació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, aprovat
definitivament en data 26 de juny de 2014 per l’Ajuntament Ple, sense necessitat de
nou acord.
Tercer.- Publicar el present acord en el web municipal de l’Ajuntament.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i les abstencions
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 4 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200430&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del
Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 d’abril de
2020, d'agraïment als professionals que desenvolupen tasques per
afrontar la crisi del Covid-19 i de protecció efectiva dels mateixos davant
actes d'assetjament o assenyalament pel sol fet de desenvolupar aquestes
tasques
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23
d’abril de 2020, aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en
Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu
íntegrament a continuació:

La pandèmia mundial de COVID-19 ha fet despertar una onada de solidaritat i
d'admiració vers els professionals que en ple Estat d’Alarma treballen incansablement
per salvar vides i perquè el país no es paralitzi. Les mostres de solidaritat s’han repetit
en el confinament i, a més, han tingut una cita diària a les 20.00h quan milions de
ciutadans surten als balcons i terrasses per aplaudir als professionals sanitaris,
personal del supermercat, netejadors, repartidors, transportistes… en definitiva, al
personal essencial que segueix fent la seva feina, en molts casos sense ser proveïts de
suficient material de protecció i que amb el seu esforç manté en peu el país.
Tanmateix, també han estat objecte de discriminació i menyspreu per part de persones
que la seva por al contagi les ha dut a atemptar contra la dignitat d’aquells que lluiten
en primera línia contra la pandèmia COVID-19. Hem conegut casos d’insults i
pressions a forces i cossos de seguretat, de rebuig a professionals de les forces
armades incloses amenaces i coaccions. Aquestes manifestacions menyspreables no
només afecten al personal de les forces i cossos de seguretat de l’estat, sinó també al
personal sanitari i aquells que han garantit els serveis bàsics com són els farmacèutics,
personal de supermercats, transportistes, etc..
Aquests incidents d’odi basats en la intolerància vers les persones que poden estar en
contacte amb afectats pel COVID-19 poden ser constitutius de delicte, en base a
l’article 510 del Codi Penal i atempten clarament contra l’article 10 de la CE.
Des de les administracions hem d’actuar contra aquestes situacions, amb manifests i
impulsant també, si és necessari, accions legals per protegir als treballadors públics i
per donar cobertura legal a aquells treballadors o voluntaris d’altres sectors que estan
treballant de forma activa en la defensa de tothom i per aquest motiu estan patint
aquestes situacions.
Els treballadors que garanteixen els serveis bàsics i aquells que lluiten en primera línia
contra el COVID-19 han de ser objecte d’especial protecció per part de les autoritats,
que han de vetllar per preservar-los de qualsevol tipus de dany a la seva dignitat. El
millor aplaudiment que poden rebre és el del respecte i la consideració.
Per tot l’exposat, amb l’objectiu d’acabar definitivament amb la intolerància i per
recolzar als nostres professionals proposem el següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses condemna qualsevol estigmatització i
manifestació d’odi basat en la intolerància i discriminació a les persones que durant
l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID-19 i han garantit amb el
seu treball els serveis bàsics.
Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses manifesta el seu recolzament i agraïment als
professionals que durant l’Estat d’Alarma han lluitat en primera línia contra el COVID19 i han garantit amb el seu treball els serveis bàsics.
Tercer.- L’Ajuntament prendrà, com a administració, accions legals contra aquells que
assetgin o difamin, contra el presumpte delicte d’odi o discriminació, a aquells
treballadors i voluntaris amb motiu de la seva participació en tasques relacionades amb
la crisi del COVID-19. Igualment, oferirà a aquestes persones assessorament gratuït
per la defensa legal d’aquestes situacions.
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Quart.- Fer difusió pels mitjans municipals de publicitat d’aquesta moció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200430&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=20200430&punto=11
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