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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/8 El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 de juny de 2020  

Durada  Des de les 20.06 fins a les 23.04 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 (s’incorpora a la 



sessió a les 20.18 
hores) 

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/2020/7, que correspon a la sessió ordinària del dia 28 de maig 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 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=20200625&punto=1 
 

 

 
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es 

delegats de l'Alcaldia números 2020-820 a 2020-973 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2020 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=1


                                         Ple 2020/8 - 25/06/2020 – pàg. 3  

  

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2020-820 a 2020-973 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 31 de maig 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=20200625&punto=2 

 

 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 

JGL/2020/19 a JGL/2020/22 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 7 i 28 de maig de 
2020 
 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2020/19 a JGL/2020/22 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 7 i 28 de maig 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=20200625&punto=3 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
4.  Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell 

Escolar Municipal 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
VIST 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.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=3


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.”  

ATÈS que l’article 4 del Consell Escolar Municipal estableix el següent: 

“Art. 4t.- El Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès estarà presidit per 
l’Alcalde, o la persona en qui delegui, i format pels següents membres:  

a) El Regidor de l’Àrea Municipal d’Educació, o a la persona en qui delegui. 
b) Un Regidor de cada un dels grups polítics representants al Consistori. 
c) El Cap Tècnic de l’Àrea de Cultura, Educació i Joventut. 
d) Un mestre, un pare i un alumne de cada escola del Municipi mantinguda amb fins 

públics, elegits tots ells d’entre els qui formin part dels Consells Escolars dels 
Centres. 

e) El Director de cada Centre Públic del Municipi. 
f) El Director de l’Escola Municipal de Música. 
g) Un representant dels titulars dels Centres Privats del Municipi. 
h) Un representant del personal d’administració i serveis dels Centres escolars del 

Municipi. 
i) L’inspector de la zona escolar, o a la persona que el Departament designi. 
j) Un representant de cadascuna de les Associacions de Pares de les escoles 

públiques. 
k) Un representant de l’EAP de zona. 
l) El Secretari de l’Ajuntament o la persona en qui aquest delegui, que assistirà amb 

veu i sense vot i aixecarà acta. 
m) Un mestre d’educació especial de Les Escoles Públiques del Municipi.” 

 
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 l’article 4 del 
Reglament del Consell Escolar Municipal, es proposa el següent redactat:  

“Art. 4t.- El Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès estarà presidit per 
l’Alcalde, o la persona en qui delegui, i format pels següents membres:  

a) El Regidor de l’Àrea Municipal d’Educació, o a la persona en qui delegui. 
b) 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.  

c) El Cap Tècnic de l’Àrea de Cultura, Educació i Joventut, que en cas d’absència, 
podrà designar un/a suplent. 

d) Un mestre, un pare i un alumne de cada escola del Municipi mantinguda amb fins 
públics, elegits tots ells d’entre els qui formin part dels Consells Escolars dels 
Centres. En cas d’absència, podran designar uns/es suplents. 

e) El Director de cada Centre Públic del Municipi, que en cas d’absència, podrà 
designar un/a suplent. 
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f) El Director de l’Escola Municipal de Música, que en cas d’absència, podrà designar 

un/a suplent. 
g) Un representant dels titulars dels Centres Privats del Municipi, que en cas 

d’absència, podran designar uns/es suplents. 
h) Un representant del personal d’administració i serveis dels Centres escolars del 

Municipi, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents. 
i) L’inspector de la zona escolar, o a la persona que el Departament designi.  
j) Un representant de cadascuna de les Associacions de Pares de les escoles 

públiques, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents. 
k) Un representant de l’EAP de zona, que en cas d’absència, podrà designar un/a 

suplent. 
l) El Secretari de l’Ajuntament o la persona en qui aquest delegui, que assistirà amb 

veu i sense vot i aixecarà acta. 
m) Un mestre d’educació especial de Les Escoles Públiques del Municipi, que en cas 

d’absència, podrà designar un/a suplent.” 
 

VIST l’informe emès per la Secretària 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 de l’article 4 del Reglament del Consell 
Escolar Municipal, que passa a tenir el següent redactat:  

“Art. 4t.- El Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès estarà presidit per 
l’Alcalde, o la persona en qui delegui, i format pels següents membres:  

a) El Regidor de l’Àrea Municipal d’Educació, o a la persona en qui delegui. 
b) 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.  

c) El Cap Tècnic de l’Àrea de Cultura, Educació i Joventut, que en cas d’absència, 
podrà designar un/a suplent. 

d) Un mestre, un pare i un alumne de cada escola del Municipi mantinguda amb fins 
públics, elegits tots ells d’entre els qui formin part dels Consells Escolars dels 
Centres. En cas d’absència, podran designar uns/es suplents. 

e) El Director de cada Centre Públic del Municipi, que en cas d’absència, podrà 
designar un/a suplent. 

f) El Director de l’Escola Municipal de Música, que en cas d’absència, podrà designar 
un/a suplent. 



g) Un representant dels titulars dels Centres Privats del Municipi, que en cas 
d’absència, podran designar uns/es suplents. 

h) Un representant del personal d’administració i serveis dels Centres escolars del 
Municipi, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents. 

i) L’inspector de la zona escolar, o a la persona que el Departament designi.  
j) Un representant de cadascuna de les Associacions de Pares de les escoles 

públiques, que en cas d’absència, podran designar uns/es suplents. 
k) Un representant de l’EAP de zona, que en cas d’absència, podrà designar un/a 

suplent. 
l) El Secretari de l’Ajuntament o la persona en qui aquest delegui, que assistirà amb 

veu i sense vot i aixecarà acta. 
m) Un mestre d’educació especial de Les Escoles Públiques del Municipi, que en cas 

d’absència, podrà designar un/a suplent.” 
 
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 aquest acord als membres del Consell Escolar Municipal. 
 
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 (2) i CsLFV (2), i 
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 15 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=20200625&punto=4 
 

 

 
5.  Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament intern del 

Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
VIST 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.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=4
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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.”  

ATÈS que l’article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia de les Franqueses 
del Vallès estableix el següent: 

“Article 7.- El Plenari està composat per:  

a)  El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.  

b)  Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents: 

• Un representant de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 

• Un representant d’ASAJA. 

• Un representant de l’Unió de Pagesos. 

• Un representant de l’ICASI. 

• Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal. 

• Un representant de les comunitats de regants. 

• Un representant dels pagesos del poble de Llerona. 

• Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt. 

• Dos representants dels pagesos del poble de Marata. 

• Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall. 

• Un representant dels pagesos de Bellavista.” 
 
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 l’article 7 del 
Reglament intern del Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès, es proposa 
el següent redactat:  

“Article 7.- El Plenari està composat per:  

a)  El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.  

b)  Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents: 

• 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.  

• Un/a representant de les següents entitats, comunitats i cooperatives, que en 
cas d’absència, el mateix podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de 
la mateixa entitat, comunitat i/o cooperativa: 

 
o Un representant d’ASAJA. 
o Un representant de l’Unió de Pagesos. 



o Un representant de l’ICASI. 
o Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal. 
o Un representant de les comunitats de regants. 
o Un representant dels pagesos del poble de Llerona. 
o Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt. 
o Dos representants dels pagesos del poble de Marata. 
o Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall. 
o Un representant dels pagesos de Bellavista.” 

 

VIST l’informe emès per la Secretària 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 de l’article 7 del Reglament intern del 
Consell de Pagesia de les Franqueses del Vallès, que passa a tenir el següent 
redactat:  

“Article 7.- El Plenari està composat per:  

a)  El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.   

b)  Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents: 

• 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.  
 

• Un/a representant de les següents entitats, comunitats i cooperatives, que en 
cas d’absència, el mateix podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de 
la mateixa entitat, comunitat i/o cooperativa: 

 
o Un representant d’ASAJA. 
o Un representant de l’Unió de Pagesos. 
o Un representant de l’ICASI. 
o Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal. 
o Un representant de les comunitats de regants. 
o Un representant dels pagesos del poble de Llerona. 
o Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt. 
o Dos representants dels pagesos del poble de Marata. 
o Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall. 
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o Un representant dels pagesos de Bellavista.” 
 
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 aquest acord als membres del Consell de la Pagesia de les 
Franqueses del Vallès.   
 
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 (2) i CsLFV (2), i 
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 15 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=20200625&punto=5 
 

 

S’incorpora a la sessió el regidor senyor Rafael Bernabé Pérez.  

 

 
6.   Proposta d’aprovació de l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (Pobles i 

Ciutats per la diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere) 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
ATÈS que al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, 
sexuals i expressions de gènere diferents a les normatives han patit l’estigma, la burla, 
la repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una 
cultura patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, 
uns models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat 
l’única opció possible. 
 
TENINT EN COMPTE que la lluita contra aquesta violència simbòlica i estructural ha 
estat una constant per part de les associacions i entitats LGTBI. 
 
ATÈS que el 28 de juny de 2016 es va presentar públicament la Xarxa de Municipis de 
LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, a Cerdanyola del 
Vallès, a iniciativa de diversos ajuntaments de Catalunya compromesos amb el 
desplegament de polítiques de defensa dels drets de les persones, lesbianes, gais, 
transexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i amb la voluntat d'obrir-se a altres 
ajuntaments per crear sinergies i sumar esforços en aquesta tasca. 
 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=5


ATESA la Llei 11/2014 de 10 d’octubre de 2014 de drets de les persones gais, 
lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l’erradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la 
transfòbia, adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes i als sectors, públics i privats, 
sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències. 
 
TENINT EN COMPTE que La Xarxa de Municipis LGBTI és una iniciativa de diversos 
Ajuntaments catalans amb l’objectiu de coordinar les seves accions en aquesta 
matèria i fer efectiu el compliment de l’esmentada llei 11/2014, de 10 d’octubre de 
2014. 
 
ATÈS que els objectius de la Xarxa són: 
 
Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 
 

• El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions 
afectives i sexuals. 

• La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat. 

• La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia 
i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 

• La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la comunitat 
LGTBI. Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 

• L’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 

• Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de 
gènere i LGTBI en l’àmbit municipal. 

• Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 
govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat 
afectiva- sexual. 

• Compartir actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els 
municipis integrants de la Xarxa. 

• Cooperar en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 
mancomunada. 

• Possibilitar l’intercanvi d’experiències i projectes de treball . 

• Difondre informació rellevant vinculada amb la temàtica. 
 
Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de 
gènere i la diversitat LGTBI en les seves fases i els diversos àmbits competencials: 
 

• Formant al personal dels ajuntaments en la temàtica LGTBI. 

• Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en funció 
de la realitat municipal específica (taules de treball, consells, plans o programes). 

 
TENINT EN COMPTE que l’àrea de Feminisme i Igualtat treballa per garantir la 
igualtat real de drets i oportunitats per totes les persones i el respecte a la diversitat 
humana i social, vetllant per la no discriminació per raons de diversitat cultural, 
diversitat funcional, sexe, orientació afectiva-sexual, identitat i expressió de gènere. 
 
VIST que la Xarxa de municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats 
de Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades avançar en el respecte i 
reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com de les 
diverses  orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot 
coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i eficient. 
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ATÈS que en aquest context es planteja que cal una gestió local de les polítiques 
LGTBI consensuada i compromesa amb el respecte a la igualtat com a una condició 
necessària per l’assoliment de la plena ciutadania i el desenvolupament democràtic. 
 
TENINT EN COMPTE que es considera adient l’adhesió a la Xarxa de Municipis 
LGTBI. 
 
VIST el document marc de la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
VIST l’informe emès per la Secretària Municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb el que preveu l’article 58.1 de la Llei 7/1987, de 15 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local a Catalunya, i l’article 68 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Aquesta Àrea de Feminisme i Igualtat proposa al de Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa 
de Municipis LGTBI (Pobles i Ciutats per la diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere). 
 

Segon.- Aprovar el compromís de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en els 
punts següents: 
 

1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 
diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la 
defensa pública dels mateixos. 
2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, 
intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats.  
3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot 
posant èmfasi en: 

• La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de 
gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. 

• Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia 
de manera continuada i des de els diversos àmbits d’actuació municipal. 

• Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de 
gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat.   

 
Tercer.- Facultar per acords successius a l’Alcalde de les Franqueses del Vallès. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=6 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=6


 
7. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 

reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa per a l’exercici 2020 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals.  
   

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
  

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.  
  

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 

Tenint en compte que es proposa la incorporació d’una disposició transitòria a 
l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat  lucrativa per a l’exercici 2020 (ord. núm. 24) per introduir 
una bonificació del 75% de la quota de la taxa per als titulars de les llicències 
d’ocupació, amb efectes del 25 de maig fins el 31 de desembre de 2020. 
   

Vistos l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en el qual es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de 
les seves tarifes. 
   

Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la 
Intervenció municipals.   
   

Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
  

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat  lucrativa (ordenança 24), amb la introducció d’una disposició 
transitòria que regula una bonificació en el tribut. La redacció de l’apartat esmentat de 
l’Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a l’exercici 2020, queda com 
segueix: 
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“Disposició Transitòria 
   
S’estableix, amb efectes de 25 de maig i fins el 31 de desembre de 2020, una 
bonificació del 75% de la quota de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa pels obligats tributaris, titulars d'establiments 
d'hostaleria, restauració i similars, que demanin llicència d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires. 
   
Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici, sense necessitat de sol·licitud expressa per part 
dels interessats.” 
   
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
   
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
   
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes.  
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
   
Quart.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a coneixement 
general. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=7 

 

 
8.  Proposta d’aprovació de l’amortització anticipada de deute per inversions 

sostenibles no executades i de modificació de crèdit 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
En aplicació de l’art. 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en el supòsit que la liquidació pressupostària 
se situï en superàvit, aquest s’ha destinar, en el cas de l’Estat, les comunitats 
autònomes i les corporacions locals, a reduir l’endeutament net sempre amb el límit 
del volum d’endeutament si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la 
reducció del deute.   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=7


Tot i que l’esmentada Llei Orgànica estableix de manera general aquest destí del 
superàvit a la reducció de deute net, durant els darrers anys, mitjançant la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat, s’ha habilitat mitjançant una Disposició Addicional 
de la referida Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la 
possibilitat d’utilitzar aquest superàvit a finançar inversions financerament sostenibles, 
si concorren determinats requisits.  
  
El Ple en data de 31 de maig de 2018 va aprovar la distribució del superàvit resultant 
de la liquidació del Pressupost de 2017, acordant, entre d’altres: 

  
“Tercer.- DECLARAR com a inversions financerament sostenibles, als efectes 
establerts en la Disposició Addicional Setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals, les següent inversions,  
  

Asfaltat aparcament carrer Sant Josep 48.000 

Asfaltat aparcament  zona esportiva de Llerona  48.000 

Tancament espai exterior Escola Música 52.000 

Voreres Corró d'Amunt 63.000 

Pista de skate  47.000 

Gespa artificial camp futbol 7 Bellavista 40.000 

Calefacció CC Bellavista 102.000 

Mobiliari biblioteca 244.000 

Aula de natural parc del Falgar 350.000 

Pas soterrani de Bellavista 260.000 

Exteriors Centre Cultural 400.053” 

  
L’esmentada normativa estableix que les inversions financerament sostenibles 
resultants de la distribució del superàvit de l’exercici 2017, i aprovades en l’exercici 
2018, han d’estar executades dins de l’exercici 2019, i el romanent de crèdit de les 
mateixes a final de l’exercici 2019, al no haver-se destinat a inversions financerament 
sostenibles, hauran de destinar-se a amortització neta de deute.   
  

De l’estat d’execució resultant de la liquidació de l’exercici 2019 en resulten els 
següents romanents: 

  

Inversió Crèdit definitiu Crèdit disponible 

Asfaltat aparcament carrer Sant Josep 48.000 0 

Asfaltat aparcament  zona esportiva de Llerona  48.000 10.974 

Tancament espai exterior Escola Música 52.000 0 

Voreres Corró d'Amunt 63.000 0 

Pista de skate  47.000 0 

Gespa artificial camp futbol 7 Bellavista 40.000 0 

Calefacció CC Bellavista 102.000 0 

Mobiliari biblioteca 244.000 5.114 

Aula de natural parc del Falgar 350.000 350.000 
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Pas soterrani de Bellavista 260.000 0 

Exteriors Centre Cultural 400.053 851 

 
Es fa necessària doncs la present modificació de crèdit del Pressupost vigent, amb la 
modalitat de transferència i suplement de crèdit. 
  

Vist l’informe d’Intervenció emès al respecte i de conformitat amb el que preveu l’art. 
177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’art. 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
   

Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
  

ACORDS: 
  

Primer.- APLICAR amortització anticipada de deute de conformitat amb l’art. 32 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, l’import de 366.939 euros, en concepte d’inversió sostenible aprovada en 
destí del superàvit de 2017 i que no ha estat executada a 31 de desembre de 2019. 

 
Segon.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost 
vigent, transferència de crèdit i suplement de crèdit, d’acord amb el següent detall: 
 
APLICACIONS D’INGRESSOS 

 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT 

187.001 Romanent de tresoreria  16.939 

 
MINORACIONS DE DESPESES 

 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT MC 

11.179.162.208 Aula de natural parc del Falgar 350.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT  

 
INCREMENT DE DESPESES 

 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ IMPORT MC 

3.011.191.300 
Amortització préstecs entitats 
financeres 

366.939 I SUPLEMENT DE CRÈDIT  

 
Tercer.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el 
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, 
en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes de termini per a la seva resolució. 
 
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=20200625&punto=8 
 

 

 
9.   Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit número 002/2020 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Per tal de mitigar els efectes de la pandèmia provocada pel COVID19 l'Ajuntament 
està confeccionat un Pla de Xoc, amb tot un seguit mesures, per algunes de les quals 
no hi ha crèdit pressupostari, o aquest es considera insuficient d'acord amb les noves 

necessitats previstes.  

   
Per aquest motiu, es proposa la present modificació de crèdit, amb la previsió de fer-
ne una segona en una propera sessió plenària per tal d'aprovar les modificacions dels 
patronats municipals, i una vegada es coneguin els imports definitius de les 
subvencions atorgades a l'Ajuntament per part de la Diputació de Barcelona en el 
marc del Pla de Xoc aprovat per aquesta institució.  
   
Es fa precisa la modificació de crèdits de dit Pressupost sota la modalitat de suplement 
de crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici 
anterior (279.350,00€) i en disminucions de crèdit (137.500,00€), al romanent líquid de 
tresoreria.   
  
Vist que es van emetre els informes d'Intervenció. 

 
Vista la memòria emesa per la Regidora d’Hisenda.   
  
Vist que tenint en compte l'anterior, es va emetre memòria indicant les aplicacions 
pressupostàries corresponents a finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a 
despeses generals i la minoració d’altres aplicacions pressupostàries.  
   
Vist l’informe d’Intervenció emès al respecte i de conformitat amb el que preveu l’art. 
177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i l’art. 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
  
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 002/PLE del 
Pressupost en vigor, per un import de 416.850,00€ en la modalitat de suplement de 
crèdit i crèdits extraordinaris amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici anterior 
(279.350,00€) i en disminucions de crèdit (137.500,00€).   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=8
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Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són:  
 
Pressupost de Despeses 

 

Suplements i crèdits extraordinaris  

  

08.2311.14301 Altre personal no permanent Polítiques Socials  37.650 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

08.2311.16001 Seguretat Social altres personal Polítiques Socials 14.200 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

08.2311.48007 Ajuts socials  50.000 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

08.2311.48016 Ajuts a l'habitatge 25.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

08.2311.63901 Inversions pisos d'urgència social 20.000 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

09.2411.14310 Retribucions Plans Ocupació Pla de Xoc 34.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

09.2411.16010 Seguretat Social Plans Ocupació Pla de Xoc 16.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

09.2411.48014 Subvencions per a lloguers activitats 50.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

09.2411.78002 Subvencions per adequacions del locals 50.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

09.2411.48015 Subvencions a nous emprenedors 15.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

09.2411.83001 Concessió de microcrèdits Pla de Xoc  50.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

09.2411.22602 Publicitat Dinamització Econòmica 20.000 

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT 

11.4501.60940 Millora connectivitat del municipi 35.000 

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 

NECESSITAT DE FINANÇAMENT 416.850,00 
  

 
Suplements en Conceptes d'Ingressos 

  
Aplicació: 
econòmica 

Descripció Euros 

2020 01 87001 Romanent de tresoreria per despeses generals 

279.350 

  



      

TOTAL INGRESSOS 

279.350 

  

  

      

Minoracions de crèdit 

  

01.3411.48011 Aportació entitat esportiva Torneig les Franqueses 20.000 

01.9121.23000 Dietes 1.000 

01.9121.23100 Desplaçaments  1.000 

01.4911.22706 Despeses confecció butlletí municipal 13.500 

03.9201.22706 Serveis de consultoria i assistència tècnica 11.000 

03.9311.22708 Premi cobrança gestió ORGT 20.000 

02.1301.22708 Despeses gestió cobrament servei control seguretat 
viària 

27.000 

09.4311.22609 Fires-activitats Dinamització Econòmica 6.000 

10.4311.22603 Fires-despeses divulgació Agricultura 12.000 

12.2312.22795 Altres activitats gent gran i tallers 11.500 

12.2312.22609 Despeses diverses activitats gent gran 9.500 

12.3131.22714 Servei gossera 5.000 

CAPACITAT DE FINANÇAMENT MINORACIONS DE CRÈDIT 137.500 

                     

Segon.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el 
podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions. 
   
Tercer.- FER CONSTAR que el present acord és immediatament executiu, atès que 
s’habiliten crèdits per motius de calamitats públiques o de naturalesa anàloga 
d’excepcional interès general, sens perjudici de les reclamacions que contra el mateix 
es promoguin, les qual s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva 
presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució al recurrent dins 
de l’esmentat termini, de conformitat amb el que preveu l’art. 177.6 del Text Refós de 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
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. 
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=9 

 

 

 
10. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, 

Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú – Acord Municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, de 
suport als treballadors i treballadores de Nissan 
 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès i l’abstenció del grup 
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu 
íntegrament a continuació:   
 
A 28 de maig de 2020, es presenta al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, per part dels grups polítics Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya 
– Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal i Ciutadans 
les Franqueses del Vallès la següent moció de suport als treballadors i treballadores 
de Nissan: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manifesta el seu total 
suport als treballadors i treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es 
troben en vaga indefinida per la incertesa a què s’enfronten davant el possible 
cessament de l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca 
(Barcelona), Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de 
la Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per 
interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de 
Nissan i l’ocupació que en depèn. 
 
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències 
que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses 
auxiliars que treballen per a Nissan, i que afecta més de 20.000 treballadors i 
treballadores a Catalunya. 
 
Quart.- El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor 
important de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a 
centenars de milers de treballadors i treballadores a Catalunya. 
 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=9


 
Cinquè.- Per tot això, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès insta la direcció de 
Nissan a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució 
que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de 
persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al 
territori. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=10  
 

 

 
11. Moció que presenten el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés i la Societat de Caçadors, i aprovada per Junta de 
Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, de recolzament de la caça 
i l'activitat ocellaire 
 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les 
Franqueses del Vallès, i els vots en contra dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire 
lliure, com a mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a 
mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més 
de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva 
a la conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la 
seva vertebració social.    
 
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, 
elaborat per Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, 
indirecte i induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions 
d’euros a l’any i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de 
l’activitat cinegètica supera els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça 
representa el 0,3% del PIB. Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i 
pesquer, al 4% del sector de la construcció o al 9% del sector financer.    
 
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça 
aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte 
de taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que 
els/les caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de 
conservació de la natura, més de 230 milions destinats a repoblacions i altres 
activitats de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d’accessos, 
pantans, podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.   
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=10
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L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona 
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat 
de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la 
temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 
milions d’euros que repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que 
envolten la pràctica d’aquesta modalitat.   
 
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats 
Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el 
terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, 
zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això 
significa que el 92,9% de la superfície de la nostra Comunitat Autònoma està 
destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.    
 
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la 
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional 
d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir 
el risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties 
que afecten als animals de granja i les persones.    
 

Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa 
la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major 
percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una 
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 
31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb 
animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han 
causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).   
 

L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que 
perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de 
fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies 
de la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors 
contribueixen eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com 
és l’àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de 
caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la 
Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals 
caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva,  amb la recollida 
d’animals trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són 
analitzats per el Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat 
de Veterinària de la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de 
Caça.    
 

La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, 
o en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les 
activitats dels/de les caçadors/es.   
 

Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es 
transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya, 
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 
63.000 catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure 
un nexe d’unió. No en va, la caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al 
seu entorn rural o poble d’origen.   
 



Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica 
a Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal 
representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 
40.000 caçadors/es associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la 
totalitat dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de 
caça, per cessió contractual dels propietaris de les finques públiques i/o privades del 
seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les 
tasques de gestió i conservació mencionades.   
 

Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament 
arrelada al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi 
natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les 
comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, 
d’aquesta manera, un element essencial de vertebració social i per la conservació del 
medi ambient català.   
 
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent 
objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) 
per part d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que 
persegueixen la prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus 
prejudicis econòmics i socials.   
 

Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més 
de 4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap 
dany, exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per, 
posteriorment, ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica totalment innòcua per el 
medi ambient i no té cap perjudici per l’entorn natural.  
 

A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser 
perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva 
prohibició.   
 

Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades 
exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei 5/2020.   
 

Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, es sol·licita que per aquest Ple s’aprovi una 
moció/declaració consistent en el dictat d’una declaració institucional amb el següent 
contingut:   
 

Primer.- La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a 
Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders 
públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al 
desenvolupament socioeconòmic del món rural català.   
 

Segon.- Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat 
ocellaire, així com a instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar ambdós 
activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de 
conservació ambiental. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=11  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=11


                                         Ple 2020/8 - 25/06/2020 – pàg. 23  

  

 
12. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i 

aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, 
sobre la gestió del procés de reobertura escolar 
 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les 
Franqueses del Vallès, el vot en contra del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista i l’abstenció del grup municipal Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
El sistema educatiu és una eina fonamental per garantir l’equitat i la cohesió social. 
En l’actual context d’excepcionalitat, el tancament escolar ha suposat un repte 
enorme per a tota la comunitat educativa. Al mateix temps, ha posat de relleu els 
riscos i les dificultats per aplicar un model d’ensenyament no presencial que pugui 
garantir de forma adequada l’atenció educativa a tot l’alumnat. L’escletxa digital ha fet 
més evidents les desigualtats socials que afecten especialment els alumnes més 
vulnerables. L’aïllament social que comporta l’ensenyament on line posa en risc el 
paper convivencial i cohesionador de l’escola. A les conseqüències educatives del 
tancament escolar, cal afegir les conseqüències socials que afecten la conciliació 
familiar i la sostenibilitat del sector. 
 
En aquest context difícil, el paper dels ajuntaments ha estat clau gràcies a la 
proximitat per atendre necessitats bàsiques, participant en el repartiment de les 
targetes menjador, cercant solucions per revertir l’escletxa digital proveint 
d’ordinadors i connectivitat a una part dels alumnes, i adaptant al nou context els 
serveis educatius municipals com escoles bressol i escoles de música. 
 

Atesa l’excepcionalitat del moment i amb la voluntat de contribuir en el procés de 
reobertura i normalització de l’activitat educativa, des del grup de Junts per les 
Franqueses proposem al Ple que prengui els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Revertir els costos socials i educatius del tancament escolar que penalitzen 
especialment els alumnes més vulnerables. Les conseqüències de l’escletxa 
educativa i social, a més de les dificultats de conciliació familiar, fan especialment 
necessari el retorn a l’ensenyament presencial de cara al curs 20-21. 
 

Segon.- Planificar i consensuar amb tota la comunitat educativa, un procés de 
reobertura escolar que permeti la màxima presencialitat en totes les etapes 
educatives, garantint l’atenció educativa a tot l’alumnat, facilitant la conciliació familiar 
i vetllant per la salut de tots els membres de la comunitat educativa. 
 

Tercer.- Reclamar al Departament d’Educació que reforci la coordinació efectiva amb 
el món local en la planificació de tot el procés de reobertura escolar dels 
ensenyaments obligatoris, no obligatoris i d’educació en el lleure. Tanmateix, s’insta al 
Departament per tal que estableixi les mesures de compensació econòmica als 
Ajuntaments per fer front als importants sobrecostos que deriven de les seves 
instruccions. 



Quart.- Desenvolupar i consensuar entre el Departament d’Educació i els Ens locals, 
Plans locals i comarcals de reobertura escolar que tinguin en compte la realitat i les 
necessitats de cada municipi i el seu territori. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=12  
 

 

 
13. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 18 de juny de 2020, per demanar al Govern de la Generalitat que 
aixequi la suspensió dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte 
econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual 
 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
18 de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, els vots en 
contra dels grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-
Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   
 
Amb la pandèmia de la COVID19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària, sinó 
també econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer 
front al pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva.  
 
Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya a través del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajut a les 
persones que s’hi veuen afectades, regulades pel Real Decret-llei 11/2020 i les 
Ordres Ministerials TMA/336/2020 i TMA/378/2020.  
 
Complementàriament el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els 
fons del Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i a 
continuació es van transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència.  
 
Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla 
Estatal de l’Habitatge 2018-20121: ajuts directes a víctimes de violència de gènere, 
persones objecte de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el 
programa per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els 
lloguers d’habitatge habitual, entre d’altres.  
 
En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal de 
l’Habitatge 2018-20121, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència.  
 
A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els ajuts 
per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers 
d’habitatge habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5 M€ que 
es van transferir des del Govern d’Espanya.  
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Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que com 
a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin problemes 
transitoris per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es trobin en 
situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist 
reduïda la seva jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos. 
  
El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar, 
la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins 
que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la 
suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves 
sol·licituds.  
 
El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la 
COVID-19 que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat 
sol·licitud, no saben si ho podran fer, o no. Tampoc se’ls dóna alternativa.  
 
De la mateixa manera els Ajuntaments que ja han de fer-se càrrec de l’increment 
exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la 
pandèmia, es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per 
part del Govern de la Generalitat d’aquests ajuts.  
 
El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les 
hauria d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a 
l’habitatge, com han fet altres comunitats autònomes.  
 
És per tot això, que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la 
suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.  
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que en cas que la dotació 
pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats 
tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.  
 
Tercer.- Donar trasllat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya, i a les entitats socials del 
municipi. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=13  
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14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del 

Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 
2020, per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral en la situació 
provocada per la crisi de la Covid-19 
 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses,  Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les 
Franqueses del Vallès, el vot en contra del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista i l’abstenció del grup municipal Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
La tornada a la “nova normalitat” suposa un problema de conciliació entre la vida 
laboral i familiar sense precedents, amb les escoles i escoles bressol amb estrictes 
limitacions imposades en el nombre d'alumnes que podran accedir presencialment a 
aquests centres, per l'adopció de les necessàries mesures sanitàries i higièniques. 
 
La perspectiva de conciliació en les setmanes i mesos que venen no és gens 
esperançadora, i les principals perjudicades, seran les mares, ja que malauradament 
encara són les dones les que majoritàriament assumeixen les tasques de cura essent 
la corresponsabilitat encara una utopia. No oblidem que en ple S. XXI les dones 
encara tenen problemes per conciliar la vida laboral i familiar: només el 4% dels pares 
demanen reducció de jornada per paternitat i el 95% de les persones que no tenen 
treball per cuidar d’una persona depenent són dones. 
 
En aquestes circumstàncies l’inici de la “desescalada” pot comportar que moltes 
mares hagin d’escollir entre la seva carrera professional i la cura dels fills i que 
aquesta situació podria ocasionar una reculada en els tímids avenços aconseguits 
per a reduir la bretxa de gènere.  
 
Tampoc hem d’oblidar que vivim en un país on la conciliació es recolza 
estructuralment en l’ajuda familiar dels més grans, un col·lectiu molt colpejat per la 
COVID19, i que malgrat que els evidents riscos de contagi hi haurà persones que no 
tindran altre remei que recórrer als avis i àvies, davant l’alternativa de perdre el treball 
i no arribar a fi de mes. 
 
La conciliació, no obstant això, té molts vessants i és necessari abordar-la des 
d'actors diferents amb el fi de treballar conjuntament: el de les administracions 
públiques, el del món empresarial i l’entorn social. 
 
El Grup Municipal de Ciutadans (Cs LFV) insta a l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 

Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya un pla específic i urgent, amb 
accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors i treballadores 
amb fills o amb tasques de cures amb l'objectiu de fer efectiva i real la conciliació de 
la vida professional i familiar a causa de les conseqüències socioeconòmiques de la 
crisi de la Covid-19. 
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Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses participarà activament en sensibilitzar, 
informar, promoure i incentivar a les empreses el teletreball en totes les tasques que 
ho permetin, mesura recollida a l'article 34.8 de l'Estatut dels Treballadors (ET), com 
opció satisfactòria per a les dues parts i per adaptar-se a la “nova normalitat”. A més 
de valorar altres opcions de conciliació laboral: com l’adaptació de l’horari, reducció 
de jornada i permís retribuït. 
 

Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses demanarà al Departament de Treball, Afers 
Socials i Família amb el Departament de Coneixement i Empresa la coordinació per 
tal d’habilitar un telèfon d’assessorament i informació per empreses i treballadors per 
tal d’assegurar que cap treballador hagi de renunciar a la feina per la manca de 
mesures i polítiques públiques de conciliació. 
 

Quart.- Donar trasllat del resultat d'aquesta moció als mitjans de comunicació públics 
municipals (web, premsa municipal, ràdio i televisió pública municipal, etc.. ) perquè 
facin difusió del seu contingut als veïns i veïnes d'aquest municipi. 
 

Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Treball, Afers Socials i Família i al Departament de Coneixement i 
Empresa. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=14  
 

 

 
15. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 18 de juny de 2020, per ampliar l'espai per a vianants i crear carrils 
provisionals per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) com a 
estratègia per a millorar la mobilitat sostenible a les Franqueses del Vallès 
 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
18 de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals 
Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   
 
Atès que les zones urbanes del municipi, especialment Corró d’Avall i Bellavista, 
pateixen un alt índex de contaminació ambiental i acústica, provocada per l’ús 
excessiu del vehicle privat com a mitjà de transport (per anar a comprar, portar infants 
a l’escola, a l’institut o a les activitats extraescolars, desplaçar-se fins a l’estació de 
tren…) per a trajectes de menys de 15 minuts,   
  
Atès que cal incentivar les alternatives a l’ús del cotxe amb mobilitat sostenible, i 
potenciar l’ús d’altres mitjans de desplaçament en trajectes curts (caminar, bicicleta, 
patinet...),   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=14


  
Aprofitant un context postconfinament que exigeix mesures per garantir les distàncies 
de seguretat, el Grup Municipal Sal CUP Amunt proposa a l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès un compromís per potenciar la mobilitat sostenible, amb 
mesures d’ampliació dels espais per a vianants i la creació de carrils bici provisionals. 
Concretament proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents   
  
ACORDS  
   
Primer.- Proporcionar més espai als vianants, tenint en compte sempre les persones 
amb mobilitat reduïda, sobretot en carrers amb voreres estretes, i en els punts on hi 
ha botigues o negocis i on es fa necessari més espai de vorera per garantir les 
distàncies mínimes de seguretat contra el coronavirus.  
   
Segon.- Crear carrils bici provisionals en calçada i de baix cost (per exemple, amb 
pintura groga per a la senyalització horitzontal i elements verticals mòbils) a Corró 
d’Avall i Bellavista en carrers principals d’amplada suficient o en carrils d’aparcament, 
a fi d’estructurar una xarxa a través de la qual es pugui circular en bicicleta i VMP per 
tota la zona urbana de forma segura i fluida.  
   
Tercer.- Establir zones 30 i zones 20, a Corró d’Avall i Bellavista, als carrers amples i 
secundaris on hi ha equipaments públics, per obtenir itineraris de mobilitat segura per 
al pas de vianants, bicicletes i VMP de manera preferent, millorant alhora la 
pacificació d’aquests carrers.  
   
Quart.- Elaborar el disseny de la xarxa de carrils bici provisionals i consensuar-lo 
amb les entitats i els clubs ciclistes del municipi.  
   
Cinquè.- Informar la ciutadania de l’ampliació de l’espai de vianants i de la creació de 
la xarxa de carrils bici provisionals, a través dels mitjans de comunicació i de la web 
de l’Ajuntament. Tot això acompanyat de campanyes comunicatives i informatives 
sobre la necessitat del canvi cap a una mobilitat sostenible, còmoda i segura, 
campanyes que es podran reforçar durant la Setmana de la Mobilitat i Dia Sense 
Cotxes de finals de setembre.  
  
Sisè.- Iniciar l’execució dels acords de la moció de manera immediata, perquè la 
ciutadania pugui disposar de l’ampliació de l’espai per a vianants i dels carrils bici i 
VMP provisionals durant el juliol d’aquest any, amb una durada de la xarxa 
provisional d’un mínim de 6 mesos a fi de poderne fer una avaluació a finals de 2020 i 
amb participació de la ciutadania.  
   
Setè.- Crear, durant el tercer trimestre de 2020, una taula per a la participació 
ciutadana en l’elaboració d’un pla local de mobilitat sostenible, i iniciar l’elaboració 
d’aquest pla durant el quart trimestre. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=15  
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=15
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16. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió del dia 18 de juny de 2020, per al desplegament de mesures 
urgents i efectives contra la segregació escolar al municipi de les 
Franqueses del Vallès 
 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
18 de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord 
municipal, els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses i 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i l’abstenció del grup municipal 
Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es concentri 
alumnat amb situació de desigualtat, ja sigui per vulnerabilitats socioeconòmiques o 
per raó d’origen. La segregació és molt nociva per a les persones i els municipis que 
la pateixen. Els alts nivells de segregació escolar estan relacionats amb resultats 
educatius globals baixos, alts nivells d’abandonament escolar, o pitjors nivells de 
cohesió social. L’alumnat vulnerable que va a centres educatius amb concentració 
d’alumnat vulnerable, als 15 anys té uns resultats educatius equivalents a 2,5 anys 
menys d’escolarització respecte a la mitjana global. Aquest efecte pràcticament 
desapareix quan l’alumnat vulnerable va a escoles amb més heterogeneïtat.  
  
Catalunya es troba actualment entre els 10 països d’Europa amb més segregació 
escolar. En els últims 5 anys els nivells de segregació no s’han reduït 
significativament i més de la meitat dels municipis de més de 10.000 habitants han 
empitjorat. Aquests alts nivells de segregació escolar assenyalen la manca de 
desplegament de mesures efectives contra la segregació.  
  
Les Franqueses del Vallès també té un problema greu de segregació escolar. Segons 
dades de la Fundació Jaume Bofill, l’índex de dissimilitud, que mesura el percentatge 
de segregació escolar, del nostre municipi és del 56% a primària. La mateixa 
Fundació assenyala que el nostre municipi:  
 

 - està entre el grup de 42 municipis amb segregació escolar “molt alta” (es considera 
molt alta quan es supera el 30%)  
 

Dissimilitud Diferència dissimilitud Dissimilitud Diferència dissimilitud Percentatge de població

Municipi primària 18/19 primària 13/14 ESO 18/19 secundària 13/14 d'origen estranger

Franqueses del Vallès, les 0,56 0,08 0,12 -0,19 9,83

MUNICIPIS AMB SEGREGACIÓ ESCOLAR ALTA

MUNICIPIS PER SOBRE DE LA MEDIANA (0,30) A PRIMÀRIA

 
 
Segregació molt alta a primària, molt per sobre del 0,30, però de moment no pas a 
secundària, com es reflecteix en el quadre. - està entre el grup de 44 municipis que 
tenen alts nivells de segregació escolar I que han empitjorat en els últims 5 anys.  
   
- forma part dels 12 municipis que empitjoren els índexs de dissimilitud a primària de 
manera continuada des de fa 12 anys. Es troba, doncs, en una situació molt crítica. - 
està entre el grup de 33 municipis que tenen alta segregació escolar i que no tenen 
Oficina Municipal d’Escolarització (OME), un dispositiu clau per poder orientar les 
famílies I articular estratègies contra la segregació escolar.  



  
A aquests alts nivells de segregació escolar, s’hi suma l’actual crisi de la COVID-19, 
que provocarà un increment de la segregació escolar si no es despleguen mesures 
efectives i urgents per fer-hi front. En base als aprenentatges de la crisi anterior i a les 
dades ja disponibles sabem que hi ha tres factors que ja estan succeint i que 
empitjoraran la situació:   
 
- El nombre de famílies vulnerables augmenta amb rapidesa. Tenint en compte que 
no hi ha mecanismes suficients per poder-los identificar, diagnosticar i acompanyar, 
la segregació escolar s’incrementarà. - L’alumnat matriculat fora de termini també 
augmenta. Es tracta sobretot de famílies que estan patint situacions d’estrès i 
vulnerabilitat i que per motius diversos no fan el procés d’inscripció a temps. Si no 
se’n fa un bon seguiment i orientació a temps, aquestes famílies tendiran a ocupar les 
places lliures que quedin fora de termini en pocs centres, cosa que incrementarà la 
segregació.  
 
- En els propers mesos augmentarà la mobilitat residencial de les famílies per raons 
de vulnerabilitat amb l’habitatge i el treball. Això farà augmentar l’anomenada 
matricula viva, és a dir, l’alumnat que s’incorporarà al centre educatiu un cop 
començat el curs. La manca de mecanismes per gestionar aquesta matricula viva des 
d’una perspectiva equilibrada farà incrementar la segregació escolar.  
  
Malgrat aquest escenari difícil, hi ha experiències de lluita efectiva contra la 
segregació escolar a diversos municipis de Catalunya, i es coneixen quines són les 
estratègies més efectives contra la segregació escolar i quines són les mesures que 
es poden desplegar als municipis.  
  
Les dades demostren que no hi ha relació entre el percentatge de població immigrant 
dels municipis i els seus nivells de segregació escolar: hi ha municipis amb poca 
immigració i alta segregació escolar, i al contrari. Per tant, cal assenyalar que la 
segregació escolar no és inevitable: es pot combatre i se sap quines mesures poden 
impulsar els municipis per reduir-la.  
  
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament adoptar els següents   
  
ACORDS:   
  
Primer.- Desplegar des d’ara i per al curs 2020-2021 les 7 mesures d’urgència que 
es detallen tot seguit per evitar l’increment de la segregació escolar al municipi a 
causa de la crisi de la COVID-19.   
  
1.1. Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnes 
vulnerables, amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) per raó 
socioeconòmica (tipus B) o d’origen (tipus C) i també alumnes amb necessitats 
educatives especials (NEE).  Establir i clarificar, de manera conjunta en el si del 
Consell Escolar Municipal, l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els 
Serveis Socials municipals i la inspecció educativa, criteris per a una detecció 
d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) I de NEE al municipi, així com un protocol 
o circuit pactat entre tots els actors per fer aquesta detecció de manera àgil i eficient.  
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1.2. Augmentar  la reserva de places per a alumnes vulnerables NESE tipus B o C i 
NEE. Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de places per a 
alumnes vulnerables (NESE B i C) i NEE per al curs 2020-21. Actualment el mínim de 
reserva de places és de 2 per aula (molt inferior al percentatge de població vulnerable 
real) però considerem que hauria de ser com a mínim de 6. No incrementar aquesta 
reserva dificultaria molt el repartiment equilibrat de l’alumnat.  
  
1.3. Estendre la reserva de places per a alumnes vulnerables com a mínim fins al 
desembre. Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament el mes de juliol 
quan les places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que les ha 
sol·licitat. Això fa que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el 
curs, ja no pugui ocupar-les, i acabi assignat a centres amb places disponibles, que 
són els més segregats o vulnerables. En el context d’increment d’alumnat vulnerable 
matriculat fora de termini, l’Ajuntament instarà el Departament d’Educació a mantenir 
la reserva de places a tots els centres com a mínim fins al desembre, i preferiblement 
tot el curs.  
  
1.4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable. Crear 
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) d’immediat, aquest mateix mes de juliol 
perquè pugui funcionar abans no comenci el curs, per poder, des d’aquí, distribuir 
l’alumnat vulnerable de manera equilibrada i evitar que es concentrin en els centres 
més vulnerables. Articular un dispositiu coordinat entre l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME), l’Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP), els 
Serveis Socials municipals i la inspecció educativa per fer aquesta detecció 
d’alumnes vulnerables i també de NEE.   
  
1.5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matricula viva en l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME). Si l’alumnat preinscrit fora de termini va 
directament al centre educatiu i no es convida les famílies a passar per l’OME per 
gestionar la preinscripció o rebre orientació, és molt més difícil poder fer una bona 
identificació d’alumnat vulnerable. L’Ajuntament ha de garantir aquesta centralització 
de les preinscripcions fora de termini en les OME. Cal assegurar els recursos 
necessaris per poder fer una entrevista personalitzada i que s’apliquin els criteris i 
protocols acordats amb Serveis Socials, EAP i inspecció.  
  
1.6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les famílies 
en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en format digital 
allà on no es pugui fer de cap altra manera. Aquests serveis s’han d’oferir des de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Aquest servei permet no només detectar 
millor l’alumnat vulnerable, sinó que ajuda a fer caure prejudicis o pors d’algunes 
famílies cap a determinats centres educatius.  
  
1.7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent. La 
sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys desitjats i 
aquestes vacants s’omplen amb més facilitat amb alumnes vulnerables de fora de 
termini o matrícula viva. Cal que l’Ajuntament planifiqui l’oferta del curs següent amb 
una oferta inicial de 20 alumnes, que cobreixi l’alumnat matriculat dins de termini, de 
tal manera que l’alumnat fora de termini es pugui repartir millor de manera equilibrada 
entre tots els centres.  
  
 



Segon.- Elaborar i desplegar el Pacte Local Contra la Segregació Escolar del 
municipi amb el suport de forces polítiques i comunitat educativa. D’acord amb les 
recomanacions del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya, signat per 
aquest Ajuntament, i d’acord amb les recomanacions d’estudis diversos, l’Ajuntament 
ha d’elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar. Aquest pacte ha 
de contenir mesures en àmbits com la planificació de l’oferta escolar, la gestió de 
l’escolarització, l’acompanyament i orientació de les famílies, o mesures per millorar 
els recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats.  
  
Tercer.- Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de 
Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya que impulsa el Pacte Contra la 
Segregació Escolar de Catalunya i a entitats que es considerin oportunes que 
treballin la segregació escolar i les mesures per reduir-la. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=16  
 

 

 
17. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i 

aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de juny de 2020, en 
defensa de l'espai públic 
 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista, i 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:   
 
En data 26 de maig de 2020, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència que anul·la 
l’acord del ple de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de 2016 
on es reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del poble 
canari, i, al mateix temps, s´aprovava que s’hissés en un lloc destacat de l’edifici de la 
pròpia casa consistorial. 
 
La sentència del TS estableix com a doctrina que ‘l’ús, fins i tot ocasional, de 
banderes no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics no resulta compatible 
amb el marc constitucional i legal vigent, i en particular, amb el deure d’objectivitat i 
neutralitat de les administracions públiques’. Segons el Suprem, aquesta 
‘incompatibilitat’ amb el marc legal es manté encara que aquestes banderes ‘no 
oficials a l’exterior dels edificis i espais públics’ no substitueixin, sinó que concorrin, 
‘amb la bandera d’Espanya i les altres legal o estatutàriament instituïdes’. 
 
Donat que aquesta sentència de ben segur afectarà a altres símbols utilitzats als 
edificis i espais públics de Catalunya, àmpliament utilitzats, com poden ser les 
banderes estelades o les banderes del col·lectiu LGTBI, i altres que puguin 
representar sensibilitats diverses, l’Associació de Municipis per la Independència vol 
fer les següents reflexions a partir de les següents bases: 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=16
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1. Autonomia local. Els ens locals són primerament administracions autònomes que 
tenen assignades unes competències de gestió i serveis vers la ciutadania 
reconegudes per la Llei i emparades en la Carta Europea d’Autonomia Local amb 
l’objectiu de descentralitzar les administracions estatals i oferir una administració 
propera a la ciutadania i ràpida en la gestió. En els darrers anys, s’ha vist com, de 
forma barroera i poc ortodoxa s’han envaït reiteradament per l’Estat Espanyol, les 
competències locals i també les autonòmiques, mostrant una manca de lleialtat 
institucional, respecte i incompliment del marc constitucional de l’Estat Espanyol per 
part del propi Estat Espanyol. 
 

2. Representació política. Així mateix, de forma clara i inequívoca, els consistoris 
representen unes opcions polítiques, escollides democràticament als plens 
municipals a través dels vots que reben les diferents candidatures. Per tant, és lògic i 
conseqüent, que a l’exercir el mandat de pobles i ciutats, els equips de govern 
expressin i posin de manifest la ideologia, tarannà i simbologia que els representa, 
recollida en programes electorals i plans de govern. Si els ajuntaments fossin simples 
òrgans de gestió, sense càrrega política, no caldria concórrer a unes eleccions, ni fer 
llistes electorals, perquè diferents equips de tecnòcrates o funcionaris podrien 
executar, de forma automàtica, les atribucions de gestió i serveis que li corresponen a 
cada ens local. 
 

3. Llibertat d’expressió. El principi d’objectivitat de les administracions públiques, en 
cap cas, pot limitar la llibertat d’expressió, la lliure expressió del pensament polític i de 
les idees, sinó tot el contrari. Un ens públic ha de vetllar per la lliure expressió de 
pensament i ideològica de tots els ciutadans, veïns i veïnes. Prohibir l’exhibició de 
banderes legals i legítimes en edificis i espais públics, tal i com pretén el TS, és 
contrari al Dret Fonamental de la llibertat d’expressió, tal i com està formulat a les 
declaracions i tractats internacionals i a la pròpia Constitució espanyola. JXLF  vol 
mostrar el més ferm compromís en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats 
públiques i refusa qualsevol acte de censura que pretengui impedir o restringir la 
llibertat d’expressió com a valor superior de l’Estat de Dret. Aquesta exigència, la 
d’optimitzar les condicions d’exercici dels drets fonamentals (art. 9.2 CE en relació 
amb l’article 53.1 CE) fa que la materialització de la llibertat d'expressió per part la 
ciutadania que l'exerceix, utilitzant una determinada simbologia que no sigui il·legal, 
no pot ser impedida o restringida per part de qui no la comparteix. 
 

4. Neutralitat versus objectivitat. La Resolució del Tribunal Suprem fa una deliberada 
equiparació de dos conceptes que no son idèntics, tota vegada que la mateixa 
Constitució no parla de “neutralitat” sinó del deure que tenen les administracions 
públiques de servir amb objectivitat els interessos generals. Precisament per complir 
aquest mandat les administracions públiques no són ni poden ser neutrals o 
asèptiques en l’exercici de Drets Fonamentals i Llibertats Públiques, perquè aniria 
contra la seva pròpia essència. Aquesta és la tasca que el legislador encomana als 
poders públics: la no ingerència subjectiva en l'exercici lliure dels drets dels 
ciutadans. 
 

Des de fa uns anys, l’Estat Espanyol i una part dels seus tribunals pretenen fusionar 
els dos conceptes i convertir tot l’espai públic en un monopoli de la ideologia 
dominant, el que suposa una censura a la diversitat i, de facto, passar d’una 
impostada neutralitat a la neutralització de l’espai públic, a favor d’uns interessos, 
marcadament polítics, que es fonamenten en el centralisme i la unitat d’Espanya, 
interessos legítims però no necessàriament compartits per les opcions 
independentistes, igualment legítimes i que han de ser respectades en qualsevol 
Estat Democràtic. 



 
5. Espai públic. Des de l'àgora de les polis gregues com a espais destinats al debat 
polític i a la conversa, fins a l'actualitat, els "espais públics", més enllà de definir-se 
per ser de titularitat pública, han estat indrets de debat d'idees, reivindicacions socials 
(caracteritzades per la temporalitat) on els ciutadans poden i han d’exercir els seus 
drets tant individuals com col·lectius: associació, reunió, manifestació i on els poders 
públics, sobretot els locals, tenen el deure de garantir-ne el seu exercici. La 
Corporació municipal com a institució democràtica i la més propera a la ciutadania té 
l’obligació legal de respectar i fer respectar els Drets Fonamentals rectors de l'Estat 
de Dret per imperatiu legal. L’espai públic és l’àmbit d’expressió del pluralisme i de les 
diferents sensibilitats, una expressió que els poders públics no han d’eliminar 
mitjançant la neutralització de l’espai, sinó amb la ponderació dels drets fonamentals 
involucrats. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, Junts per Les Franqueses proposa: 
 
Primer.- Reiterar el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure 
expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de ser el 
de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals. 
 
Segon.- Demanar el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que 
ens són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions que 
dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva autonomia i, 
en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional. 
 
Tercer.- La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió 
deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan en realitat no és així. Per 
aquest motiu demanem que cessi aquesta ‘interessada limitació’ i que tots els símbols 
tinguin el seu lloc a l’espai públic com a única manera d’entendre la llibertat 
d’expressió i la democràcia, de les que en són garants també els Ajuntaments. 
 
Quart.- Fer una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de 
l’espai públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici responsable dels 
Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a favor de símbols imposats. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés 
dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=17  
 

 

 
18. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord 

municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de 
juny de 2020, demanant el reforç del servei de mediació municipal i 
l'organització de tallers de mediació al municipi 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=17
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La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
18 de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals 
Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   
 
Atès que la desitjada bons convivència entre el veïnatge és complicada a vegades, 
quan hi ha una alta complexitat en alguns barris i, encara més, després d’un llarg 
període de confinament com el que hem viscut.   
 
En efecte, l’estat d’alarma ha comportat que algunes relacions hagin estat més 
tenses a causa del llarg període de confinament i l’angoixa causada per la situació 
sanitària i l’amenaça de pèrdua de llocs de treball.   
 
Durant aquest període, els hàbits relacionals i comunicacionals han canviat donat que 
s’estableixen relacions amb poques persones i els contactes queden reduït a les 
persones amb qui es conviu.   
 
En aquest context poden aparèixer emocions i sentiments que es poden traduir en 
reaccions impulsives o comportaments com ara la irritabilitat, l'ansietat o la 
desconnexió. Unes condicions que poden portar a situacions de tensió i conflicte vers 
les persones amb les què es conviu, ja sigui a la llar o al veïnat.   
 
Atès que el servei de mediació, en els darrers anys, ha estat lligat a un acord amb 
diputació i és necessari que es mantingui la continuïtat i s’assumeixi com a pròpia.  
  
Per tal d’ajudar a resoldre les situacions de conflictes que puguin sorgir d’ara 
endavant, IEC-AM proposa al ple de les Franqueses del Vallès l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS:   
 
Primer.- Assumir com a propi el Servei Mediació municipal.   
 
Segon.- Organitzar tallers de comunicació i gestió de conflictes, en els quals els 
participants aprenguin a comunicar-se amb assertivitat, a escoltar de manera 
empàtica i a tenir cura d’un mateix i dels altres persones en comunicacions difícils. 
Aquest taller serà obert a tothom però anirà especialment destinat a representants de 
comunitats de veïns, associacions juvenils i entitats socials.   
 
Tercer.- Fer publicitat d’aquests acords mitjançant els mitjans de comunicació 
habituals: web, butlletí municipal i cartells de carrer. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=18  
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200625&punto=18


 
19. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord 

municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de 
juny de 2020, per ubicar a les antigues dependències del CAP de Corró 
d'Avall un despatx i lloc de treball per a cadascun dels grups polítics 
amb representació al Consistori 
 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
18 de juny de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès, els vots en contra dels 
grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, i l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Atès que el CAP de Corró d’Avall ha traslladat la seva ubicació, deixant d’utilitzar les 
dependències que ocupava, de propietat municipal, a tocar de l’Ajuntament.   
 
Atès que l’espai ja té una distribució adient per la finalitat proposada, amb diversos 
despatxos individuals (fins ara consultes) i un espai diàfan (sala d’espera) que es pot 
habilitar fàcilment com a sala de reunions i disposa de tots els serveis 
imprescindibles.   
 
Atès que l’espai cedit provisionalment en l’actualitat per l’ús dels grups municipals 
representats a aquest consistori presenta notables mancances tècniques (manca de 
wifi), de privacitat (manca de despatx individualitzat per a cada grup), de disponibilitat 
(en tractar-se d’una sola sala que ha de ser compartida), d’ubicació i de visibilitat.   
 
El grup municipal Imagina Esquerra en Comú, A.M. proposa al ple de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS:    
 
Primer.- Cedir a cadascun dels grups polítics representants al consistori l’ús d’un dels 
despatxos utilitzats fins ara com a consultori mèdic a les antigues dependències del 
CAP de Corró d’Avall.   
 
Segon.- Habilitar a les mateixes dependències un espai comú com a sala de 
reunions.   
 
Tercer.- Mantenir a l’espai el mobiliari i les instal·lacions tècniques i informàtiques 
necessàries per possibilitar la tasca de tots els grups polítics representats a 
l’Ajuntament de les Franqueses. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=19  
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C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 
20. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20200625&punto=20 
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