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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/11 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  29 d’octubre de 2020  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 23.32 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 

Montse Vila i Fortuny, primera tinenta d’alcalde SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, segon tinent d’alcalde SÍ 

Marina Ginestí i Crusells, tercera tinenta d’alcalde  SÍ 

Moises Torres Enrique, quart tinent d’alcalde  SÍ 

Sonia Tena i Belmonte, cinquena tinenta d’alcalde SÍ 

José Antonio Corchado Ponce, regidor SÍ 

Marta Reche Lavado, regidora SÍ 

José Antonio Aguilera Galera, regidor  SÍ 

Marta Sánchez Jiménez, regidora SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 



Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ  

Imma Ortega i Martí, regidora SÍ 

Àngel Profitós i Martí, regidor SÍ 

Amador Doncel Márquez, regidor SÍ 

Francisco Domínguez Velarde, regidor SÍ 

Maria Forns Roca, regidora SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia 

 

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL  

 

 
1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 

 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta 
PLE/2020/10, que correspon a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2020, que 
s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde 
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
  
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=1 

 

 

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

delegats de l'Alcaldia números 2020-1529 a 2020-1788 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 d’agost i 30 de setembre de 2020 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=1
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2020-1529 a 2020-1788 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 d’agost i 30 de setembre 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=20201029&punto=2 
 

 

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

JGL/2020/33 a JGL/2020/36 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de setembre  
de 2020 
 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2020/33 a JGL/2020/36 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de setembre 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=20201029&punto=3 
 

 

 
4. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1773 de data 29 de 

setembre, en què es resol modificar els tinents i tinentes d'alcalde de 
l'Ajuntament 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1726 de data 18 de juny es va resoldre nomenar 
els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament.  
 
2. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas del 
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=3


3. Per decret d’Alcaldia de data 29 de setembre de 2020 s’han designat els membres 
de la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments legals 
 
1. Articles 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, segons els quals l’alcalde designa i revoca 
lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i el 
substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de 
malaltia.  
 
2. Article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que 
estableix que el nomenament i el cessament de tinents d’alcalde es farà mitjançant 
resolució de l’alcalde, de la qual se’n donarà compte al Ple i es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la 
signatura de la resolució per part de l’alcalde, llevat que es digui una altra cosa. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2019-1726 de data 18 de 
juny, en què es va resoldre nomenar els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest 
Ajuntament.  
 
Segon.- Nomenar tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i 
regidores membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen: 
 

• Primera tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny  

• Segon tinent d’alcalde: Jordi Ganduxé i Pascual 

• Tercera tinenta d’alcalde: Marina Ginestí i Crusells 

• Quart tinent d’alcalde: Moisés Torres i Enrique 
• Cinquena tinenta d’alcalde: Sònia Tena i Belmonte 

 
Tercer.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels 
tinents/es d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent: 
 

• Primera tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny  

• Segon tinent d’alcalde: Jordi Ganduxé i Pascual 

• Tercera tinenta d’alcalde: Marina Ginestí i Crusells 

• Quart tinent d’alcalde: Moises Torres i Enrique 

• Cinquena tinenta d’alcalde: Sònia Tena i Belmonte 
 
Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 29 de setembre de 2020. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
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Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i a 
les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 46.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 

 
Setè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=4 
 

 

 
5. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1774 de data 29 de 

setembre, en què es resol modificar els membres integrants de la Junta 
de Govern Local 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1725 de data 18 de juny es va resoldre, entre 
d’altres, constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori, es va fixar els membres que l’integraven i la seva periodicitat, així 
com es van delegar competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
  
2. Per decret d’Alcaldia número 2019-1899 de data 4 de juliol, es va establir que un 
representant de cada grup municipal de l’oposició pugui assistir, amb veu però sense 
vot, a les sessions de la Junta de Govern Local.  
 
3. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas del 
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).   
 
Fonaments legals 
 
1. Articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 54 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, que determinen que la Junta de Govern Local és integrada per 
l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, 
nomenats i separats lliurement per l’alcalde, el qual n’ha de donar compte al Ple. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=4


 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Modificar el decret d’Alcaldia número 2019-1725 de data 18 de juny, sobre la 
constitució de la Junta de Govern Local, en el sentit que la Junta de Govern Local 
queda integrada pels membres següents:  
 
President: 
 
Francesc Colomé i Tenas 
 
Vocals: 
 
Montse Vila i Fortuny 
Jordi Ganduxé i Pascual 
Marina Ginestí i Crusells 
Moisés Torres i Enrique 
Sònia Tena i Belmonte 
 
Segon.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 29 de setembre de 2020. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als tinents/es d’alcalde, als grups municipals i a les 
diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 

 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=5 
 

 

 
6. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1772 de 29 de 

setembre, en què es resol crear les àrees i regidories que integren 
l'Ajuntament i efectuar delegacions generals d'atribucions a favor dels 
tinents i tinentes d'alcalde 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=5
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La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1727 de data 18 de juny es va resoldre, entre 
d’altres, crear les àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i els seus Patronats municipals, així com efectuar delegacions especials i 
generals d’atribucions a favor dels regidors/es delegats/des i dels tinents/es d’alcalde, 
respectivament.  
 
2. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas del 
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).   
 
3. Per decret d’Alcaldia de data 29 de setembre de 2020 s’han designat els tinents i 
tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament. 
 
Fonaments legals 
 
1. Articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 43.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
estableixen que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de 
l’article 53.3, en els membres de la Junta de Govern Local. 
 
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les 
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
 
3. L’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que la delegació d’atribucions de l’alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data 
de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici 
de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
4. L’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que es donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera 
sessió que porti a terme després de la resolució corresponent. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2019-1727 de data 18 de 
juny en què es va resoldre, entre d’altres, crear les àrees i regidories que integren 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals, així com 
efectuar delegacions especials i generals d’atribucions a favor dels regidors/es 
delegats/des i dels tinents/es d’alcalde, respectivament. 
 



Segon.- Crear les següents àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals: 
 
Gabinet d’Alcaldia 
Gerència 

 

1. Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient 
2. Regidoria de Cultura, Educació, Infància i Joventut  
3. Regidoria de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats 
4. Regidoria d’Esports 
5. Regidoria de Feminisme i Igualtat 
6. Regidoria de Gent Gran 
7. Regidoria d’Hisenda 
8. Regidoria d’Obres, Serveis i Mobilitat 
9. Regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes 
10. Regidoria de Pla de Barris 

11. Regidoria de Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i 
Processos Estratègics 

12. Regidoria de Polítiques Socials i Habitatge 
13. Regidora de Règim Intern 
14. Regidoria de Sanitat i Salut Pública 
15. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
16. Regidoria de Turisme 
17. Regidoria d’Urbanisme 
 
Tercer.- Nomenar i efectuar a favor dels tinents i tinentes d’alcalde que s’esmenten a 
continuació la delegació general d’atribucions que s’esmenten a continuació: 
 
Tinent/a d’alcalde     Regidories   
 
Montse Vila i Fortuny, primera tinenta d’alcalde Esports 
       Hisenda 
       Participació i Relacions Ciutadanes 
       Règim Intern 
       Seguretat Ciutadana, Civisme i  
       Convivència 
 
Jordi Ganduxé i Pascual, segon tinent d’alcalde Agricultura i Medi Ambient 
       Pla de Barris 
       Urbanisme 
 
Marina Ginestí i Crusells, tercera tinenta d’alcalde Presidència: Comunicació, Protocol  
                  i Relacions Institucionals,  
       i Processos Estratègics 
       Cultura, Educació, Infància i  
       Joventut 
       Sanitat i Salut Pública 
 
Moisés Torres i Enrique, quart tinent d’alcalde Obres, Serveis i Mobilitat 
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Sònia Tena i Belmonte, cinquena tinenta d’alcalde Dinamització Econòmica, Mercats, 
       Comerç i Activitats 
       Feminisme i Igualtat 

Gent Gran 
       Polítiques Socials i Habitatge 
       Turisme 
  
La delegació general de competències a favor dels tinents i tinentes d’alcalde a la qual 
s’ha fet referència anteriorment inclou la signatura dels documents de tràmit o 
definitius, que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada.  
 
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan. 
 
En el text de les resolucions dictades en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text 
següent: 
 
“En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde núm. ....... de data .........”. 
 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària. 
 
Cinquè.- Aquestes delegacions tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2019-
2023, sense perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Sisè.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les 
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà 
exercida la facultat de suplència en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la 
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per odre del seu nomenament. 
 
Setè.- De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de 
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, és 
competent per autoritzar un matrimoni civil l’alcalde del municipi on se celebri el 
matrimoni o regidor/a en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la competència 
per autoritzar un matrimoni civil serà de l’Alcalde i, a més, mitjançant delegació 
conferida per aquesta resolució, també l’exerciran els tinents/es d’alcalde i la resta de 
regidors/es del Consistori.  
 
Vuitè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 29 de  setembre de 2020. 
 
Novè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del 
que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
 



Desè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i a 
les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 

 
Onzè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=6 
 

 

 
7. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1770 de data 29 de 

setembre, en què es resol el nomenament de la Presidenta i 
Vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut 
 

La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1807 de data 26 de juny es va resoldre nomenar 
el President i la Vicepresidenta del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut. 
 
2. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas de 
lgrup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).  

 
Fonaments legals 
 
1. Article 7.I.a) dels Estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut estableix que correspon a l’Alcalde el nomenament del President/a i del 
Vicepresident/a del Patronat. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2019-1807 de data 26 de 
juny en què es va resoldre nomenar el President i la Vicepresidenta del Patronat 
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=6
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Segon.- Nomenar la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells com a Presidenta del 
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.  
 
Tercer.- Nomenar la regidora senyora Sònia Tena i Belmonte com a Vicepresidenta del 
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del 
que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
  
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals, 
al Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i a les diferents àrees de 
l’Ajuntament.  
 
Sisè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del 
que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
 
Setè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=7 
 

 

 
8. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1771 de data 29 de 

setembre, en què es resol nomenar el Vicepresident del Patronat 
municipal d'Esports 
 

 
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1808 de data 26 de juny es va resoldre nomenar 
la Presidenta i el Vicepresident del Patronat municipal d’Esports. 
 
2. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas del 
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=7


 
Fonaments legals 
 
1. Article 7.2 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports estableix que correspon a 
l’Alcalde el nomenament del President/a i del Vicepresident/a del Patronat. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del regidor senyor Juan Antonio 
Corchado Ponce com a Vicepresident del Patronat municipal d’Esports. 
 
Segon.- Nomenar el regidor senyor Jordi Ganduxé i Pascual com a Vicepresident del 
Patronat municipal d’Esports. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del 
que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals, 
al Patronat municipal d’Esports i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  
 
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.  
 
Sisè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=8 
 

 

 
9. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1916 de data 16 

d'octubre, en què es resol delegar les funcions de Presidència del Consell 
Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès 
 

 
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=8
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Antecedents de fet 
 

1. Per decret d’Alcaldia número 2019-1809 de data 26 de juny, es va resoldre delegar 
les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès 
al regidor senyor José Antonio Aguilera Galera. 
 

2. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas del 
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP). 
 

Fonaments legals 
 

1. Article 4 del Reglament del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès 
estableix que el Consell estarà presidit per l’Alcalde o la persona en qui delegui.  
 

Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 

RESOLC: 
 

Primer.- Deixar sense efecte la delegació de les funcions de Presidència del Consell 
Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès al regidor senyor José Antonio Aguilera 
Galera. 
 

Segon.- Delegar les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal de les 
Franqueses del Vallès a la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells.  
 

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en compliment del 
que disposa l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 

Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als grups municipals, 
al Consell Escolar Municipal i a les diferents àrees de l’Ajuntament.  
 

Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 

Sisè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=9 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=9


 
10. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1769 de data 29 de 

setembre, en què es resol modificar el règim de dedicació dels membres 
de la Corporació 
 

 
La secretària presenta el Decret que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. D’acord amb el comunicat efectuat per l’Alcalde Sr. Francesc Colomé i Tenas del 
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) en què oficialitza el trencament del 
pacte de govern amb el grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés (PSC-CP).  
 
2. Per decret d’Alcaldia de data 29 de setembre de 2020 s’han designat els tinents i 
tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament, els membres de la Junta de Govern Local, així 
com la modificació dels tinents d’alcalde que ostenten les regidories que integren 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals.  
 
Fonaments legals 
 
1. L’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, estableix que serà per acord del President de la Corporació la determinació dels 
membres de la mateixa que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial. El Ple de la Corporació serà qui fixi l’import de les retribucions dels 
càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial, així com el règim de dedicació 
d’aquests últims, i els imports de les indemnitzacions i les assistències.  
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 29 de setembre de 2020, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva, d’acord amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 11 
de juliol de 2019, i modificat per l’acord del Ple de la Corporació en data 18 de febrer 
de 2020: 
 
Francesc Colomé i Tenas 
Jordi Ganduxé i Pascual 
 
Segon.- Establir que, amb efectes del dia 29 de setembre de 2020, el règim de 
dedicació parcial dels membres de la Corporació, serà el que a continuació es 
relaciona, d’acord amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 11 de juliol de 
2019, i modificat per l’acord del Ple de la Corporació en data 18 de febrer de 2020: 
 
Marina Ginestí i Crusells   
Moisés Torres Enrique   
Sònia Tena Belmonte    
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Tercer.- Establir que la resta de dedicacions, exclusives i parcials, concedides a l’inici 
del mandat corporatiu, i no englobades en el punt primer i segon de la present 
resolució, queden revocades, als efectes escaients.    
 
Quart.- Les dedicacions assignades en el punt primer i segon de la present resolució, 
tant exclusives com parcials, tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2019-2023.  
 

Es consideraran acceptades, de forma tàcita, les dedicacions assignades si dins del 
termini dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als regidors i 
regidores que ostentaven una dedicació, exclusiva o parcial, la qual ha quedat 
revocada, als grups municipals i a les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

Sisè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en 
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=10 
 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
11. Proposta d’aprovació de nous representants de la Corporació al Consell 

d’Administració del Patronat Municipal d’Esports 
 

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

1. El Ple, en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2020, va acordar, entre 
d’altres, aprovar definitivament la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal 
d’Esports.  
 

2. En data 13 d’octubre de 2020 s’ha tramès còpia íntegra i fefaent del text de la 
modificació dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports a la Generalitat de 
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol (registres de sortida número 2020-S-RC-
2746 i 2020-S-RC-2747 respectivament). 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=10


3. Aquesta modificació dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports no produirà 
efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies comptats des de la tramesa 
de còpia íntegra i fefaent del text de la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal 
d’Esports, d’acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 

4. És previst que el dia 4 de novembre de 2020 entri en vigor el nou redactat de 
l’article 12 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports que permet que en el Consell 
d’Administració, màxim òrgan col·legiat de representació del Patronat, pugui tenir 
representació en ell cada un dels grups municipals de la Corporació local.   
 

5. Per provisió de la regidora de Règim Intern es disposa la necessitat que els grups 
municipals dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) i Sal-
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt), que designin 
un representant del seu grup municipal atès que actualment no tenen representació en 
el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.  
 

6. En data 14 d’octubre de 2020, la secretària de l’Ajuntament ha emès informe 
número 90-2020.  
 

Fonaments legals 
 

1. L’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 52.2.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

2. L’article 50.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que 
estableix la facultat del Ple d’aprovar les ordenances i altres disposicions de caràcter 
general que siguin de competència municipal. 
 

3. L’article 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, que estableix que per 
resolució de l’Alcalde es nomenaran el/la President/a i el/la Vicepresident/a, i per acord 
del Ple corporatiu es nomenaran la resta de vocals designats. 
 

Per tot això, com a Regidora de Règim Intern proposo al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Designar el regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a representant 
del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.  
 

Segon.- Designar la regidora senyora Maria Forns i Roca com a representant del grup 
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) 
en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.  
 

Tercer.- Condicionar la designació dels dos representants dels grups municipals dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) i Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) a l’entrada en vigor de la 
modificació dels articles 12 i 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, 
aprovada definitivament per acord de Ple del dia 24 de setembre de 2020. 
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Quart.- Notificar aquests acords al regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce i la 
regidora senyora Maria Forns i Roca, i al Patronat Municipal d’Esports. 
 
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=20201029&punto=11 

 

 
12. Proposta d’aprovació de la designació de nous representants de la 

Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses i al 
Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va aprovar la designació 
dels representants de la Corporació a les diferents entitats supramunicipals, consorcis 
i mancomunitats a les que pertany l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
2. El Ple, en sessió ordinària del dia 19 de desembre de 2019, va aprovar la 
modificació de la representació del consistori en el Patronat de la Fundació Privada 
Apadis les Franqueses, degut a la baixa de maternitat del càrrec electe que ostentava 
tal representació. 
 
3. Per provisió de l’Alcalde es disposa que es realitzin els tràmits necessaris per 
substituir els representants de la Corporació designats als Patronats de la Fundació 
Privada Apadis Les Franqueses i de la Fundació Universitària Martí l’Humà, tenint en 
compte el comunicat del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) de data 29 
de setembre de 2020 en què oficialitza el trencament del pacte de govern amb el grup 
municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP). 
 
4. En data 13 d’octubre de 2020, la secretària de l’Ajuntament ha emès informe 
número 88-2020.  
 
Fonaments legals 
 
L’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 
l’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 50.4 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, determinen que és competència 
del Ple, amb caràcter indelegable, l’adopció d’acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=11


Per tot això, com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar la regidora senyora Sònia Tena i Belmonte com a representant de la 
Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses, en substitució 
de la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez. 
 
Segon.- Designar la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells com a representant de 
la Corporació al Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà, en substitució del 
regidor senyor José Antonio Aguilera Galera. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als regidors/es senyor/es Sònia Tena i Belmonte, Marta 
Sánchez Jiménez, Marina Ginestí i Crusells i José Antonio Aguilera Galera, al Patronat 
de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses i al Patronat de la Fundació 
Universitària Martí l’Humà. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), IEC-AM (3) i CsLFV (2), els vots en contra 
dels regidors/es del grup municipal PSC-CP (5), i l’abstenció de la regidora assistent 
del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor, 5 
vots en contra i 1 abstenció. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=12 

 

 
13. Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per 

a la reforma i ampliació de la residència per a la gent gran amb 
emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, i bonificació del 95% de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres 

 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
VIST l’escrit presentat en data 13 de juliol de 2020, amb Registre d’Entrada 2020-E-
RE-2368, pel senyor Xavier Claravalls Ituarte, en representació de la Fundació Privada 
de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran en el qual sol·licita llicència 
urbanística per a la reforma i ampliació de la residència per a la gent gran amb 
emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 
   
ATÈS que entre la documentació obrant a l’expedient hi consta la sol·licitud per a la 
bonificació corresponent al 95% de l’Impost Sobre Construccions Instal·lacions i 
Obres. 
   
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 24 de setembre de 2020 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de concessió de la llicència. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=12
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TENINT EN COMPTE que les obres sol·licitades tenen per objecte la millora en un 
edifici destinat a residència per a la gent gran, la qual proporciona acolliment i 
assistència a persones grans, necessitades per motius familiars, econòmics, socials o 
sanitaris, de conformitat amb les finalitats establertes als estatuts que regeixen la 
Fundació, la qual cosa justifica l’interès social de les obres sol·licitades. 
   
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
   
DE CONFORMITAT amb allò que preveu el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora sobre hisendes locals, així 
com l’article 7.2 de l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 
   
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
   
ACORDS: 
   
Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials 
de les obres per a la reforma i ampliació d’una residència per a la gent gran, amb 
emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, al terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 
   
Segon.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Xavier Claravalls Ituarte, en 
representació de la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran 
i, en conseqüència, bonificar el 95% de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  
obres,  de  conformitat  amb  allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
   
Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 2009000522, per un import de 9.107,74 €, 
en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent 
a l’expedient 3168/2020 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals 
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
   
Quart.-  Aprovar  la  liquidació  núm.  2009000563,  per  un  import  de  641,06  €,  en 
concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a 
l’expedient 3168/2020, un cop aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord 
amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest 
Ajuntament.  
  
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament. 
   
Sisè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 
 
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=20201029&punto=13 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=13


 
14. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances 

fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2021 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
FETS  
   
1. Els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
   
2. 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. 
   
3. La modificació de les Ordenances fiscals comporta que l’acord contingui la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
   
4. 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. 
   
5. Les Entitats locals han d’aplicar la normativa tributària general al seu propi règim 
d’organització i funcionament, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança 
General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. Així mateix, la Disposició addicional quarta, 
apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals possibiliten aquest fet. 
   
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
   
6. En el cas d’imposició de taxes o la modificació de les seves quotes s’emeten els 
informes tècnic-econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals 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 l’originen. 
   
7. En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
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FONAMENTS JURÍDICS 
   
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els articles 12, 15 a 19, 24 i 25, entre d’altres. 
   
2. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
   
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 106.2. 
   
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
   
ACORDS: 
   
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
   
GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals  
1. Impost sobre béns immobles (IBI)  
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)  
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  
6. Taxa per expedició de documents administratius  
10. Taxa  per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable   
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals  
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa  
27. Preu públic per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi 
Arimany  
30. Preus Públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants  
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària  
  
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, 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 els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades 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 les Ordenances, 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, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
   



Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per 
a coneixement general. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), el vot en contra de la regidora assistent del 
grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), i les abstencions dels regidors/es assistents dels 
grups municipals PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 6 
vots a favor, 1 vot en contra i 10 abstencions.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=14 

 

 
15. Proposta d’aprovació provisional de les ordenances reguladores de les 

prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari relatiu als serveis 
municipals funeraris i de proveïment, subministrament i distribució 
d’aigua per a l’exercici 2021 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
FETS  
   
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic va transposar a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
Europeu  201/23/UE i 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i introduí a l’ordenament 
tributari el concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. La 
constitucionalitat d’aquest precepte va ser declarada pel Tribunal Constitucional en la 
sentència 63/2019 del 9 de maig de 2019. 
   
2. La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 va modificar l’article 20 del Text refós de 
la Llei reguladora del hisendes locals, RDL 2/2004, regulació de les taxes, amb efectes 
de 9 de març de 2018. Així la llei reguladora de les hisendes locals ha incorporat 
l’apartat 6, que estableix com a prestació patrimonial de caràcter públic no tributari les 
contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es rebin per la prestació 
dels serveis públics, prestats de forma directa o indirecta a través de mercantils o 
altres personificacions sotmeses al dret privat (societats mercantils municipals o 
concessionaris). 
   
3. El canvi operat en la naturalesa jurídica de les exaccions per prestació de serveis 
públics obliga a que els preus pel servei de proveïment, subministrament i distribució 
d’aigua potable i pel servei funerari als cementiris del municipi es dugui a terme amb 
ordenances de caràcter no fiscal i les tarifes es modifiquin d’acord amb la Llei de 
contractes. 
   
Així a les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari no els serà d’aplicació 
en quant a les quanties els límits i règims establerts per a les taxes i preus públics en 
la Llei reguladora de les hisendes locals, sense perjudici que en els casos que 
correspongui hagin de ser autoritzades per la respectiva Comissió de Preus de 
l’Administració autonòmica. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=14
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Els contractes de concessió de serveis fixaran les tarifes en els plecs de clàusules 
administratives particulars i el procediment de revisió s’ajustarà a allò previst als 
articles 103 i 105 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
   
4. En l'àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, els ens locals tenen potestat reglamentària i d'autoorganització, segons 
estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. En el 
marc d’aquesta Llei i del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es considera necessari i oportú establir una 
ordenança reguladora de la prestació patrimonial pels serveis municipals de 
proveïment, subministrament i distribució d’aigua i una altra pels serveis funeraris, 
ambdues desenvolupades segons el procediment establert a l’article 49 de la LRBRL. 
   
5. A l’empara de l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l’elaboració 
d’ambdues ordenances s’han sotmès a consulta pública el projecte durant el termini de 
15 dies hàbils, en el període comprès entre els dies 2 i 22 de juny de 2020, havent-se 
presentat un suggeriment a l’Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter no 
tributari pel servei de proveïment, subministrament i distribució d’aigua potable, 
mitjançant la Bústia d’incidències, queixes i suggeriments, amb codi de referència 16-
3158 de 10 de juny.  
   
Segons informe tècnic jurídic, aquest suggeriment resta inadmès per no haver estat 
presentat en un dels mitjans establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú. 
   
6. L’àrea d’Hisenda ha procedit a elaborar un projecte d’Ordenança reguladora de les 
prestacions patrimonials pels serveis municipals de proveïment, subministrament i 
distribució d’aigua i pels serveis funeraris, de caràcter no fiscal. 
   
7. L’aprovació de les ordenances de prestacions patrimonials comportarà 
necessàriament la derogació de les ordenances que regulaven les taxes per 
proveïment, subministrament i distribució d’aigua potable.   
   
FONAMENTS JURÍDICS 
   
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 20. 
   
2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
   
3. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
   
4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 
   
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
   



Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, l’Ordenança que 
s’adjunta i forma part del present acord, Ordenança de prestació patrimonial de 
caràcter públic no tributari pel servei municipal de proveïment, subministrament i 
distribució d’aigua potable i serveis complementaris. 
   
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, l’Ordenança que 
s’adjunta i forma part del present acord, Ordenança de prestació patrimonial de 
caràcter públic no tributari pels serveis funeraris dels cementiris de Corró d'Amunt, 
Corró d’Avall i Marata.  
   
Tercer.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2021 l’ordenança reguladora de la Taxa 
per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable. 
   
Quart.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2021 l’ordenança reguladora de la Taxa 
pels serveis de  subministrament i distribució d’aigua potable. 
   
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances de Prestacions Patrimonials 
aprovades 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 les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que estimin oportunes.  
   
Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
   
Setè.- DISPOSAR que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, els 
textos de les Ordenances de Prestacions Patrimonials esdevindran aprovades 
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, tal com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), i les 
abstencions dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat 
definitiu de 11 vots a favor, 4 vots en contra i 2 abstencions.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=15 

 

 
16. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 004/2020 Ple 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=15
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Per tal de mitigar els efectes de la pandèmia provocada pel COVID19 l'Ajuntament va 
confeccionar 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 del Pressupost vigent 
sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec romanent de Tresoreria de 
l'exercici anterior (320,000,00€). 
  

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 la Corporació dels següents 
  

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 004/PLE del 
Pressupost en vigor, per un import de 320,000,00€ en la modalitat de suplement de 
crèdit amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici anterior. 
  

Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són: 
 

Pressupost de Despeses 
  
08.2311.48007 Ajuts socials  50.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

08.2311.48016 Ajuts a l'habitatge 25.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

09.2411.14310 Retribucions Plans Ocupació Pla de Xoc 61.500 SUPLEMENT DE CRÈDITI 

09.2411.16010 Seguretat Social Plans Ocupació Pla de Xoc 18.500 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

09.2411.48014 Subvencions per a lloguers activitats 50.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

09.2411.78002 Subvencions per adequacions del locals 50.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

09.2411.48015 Subvencions a nous emprenedors 15.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

09.2411.83001 Concessió de microcrèdits Pla de Xoc  50.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

NECESSITAT DE FINANÇAMENT 320,000   

Suplements en Conceptes d'Ingressos 

Aplicació: econòmica Descripció Euros 
  

2020 01 87001 Romanent de tresoreria per despeses generals 

320,000 

  

  

      

TOTAL INGRESSOS 

320,000 

  

  

 



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.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=16 

 

 
17. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 005/2020 Ple 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Per tal de donar cobertura als majors costos produïts en la recollida i tractament de 
residus que els previstos en el pressupost vigent es proposa la present modificació de 
crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit finançats amb romanent de Tresoreria 
de l'exercici anterior (56.225,00€) i amb minoracions de crèdit d’altres aplicacions 
pressupostàries (30.000,00€). 
  

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 la Corporació l’adopció dels següents 

  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=16


                                         Ple 2020/11 - 29/10/2020 – pàg. 27  

  

 
ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 005/PLE del 
Pressupost en vigor, per un import de 86.225€ en la modalitat de suplement de crèdit 
amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici anterior (56,225€) i de minoració de 
crèdit d’altres aplicacions pressupostàries (30,000€). 
  

Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són: 
 
Pressupost de Despeses 

  

05.1621.227006 Servei de deixalleria  1.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

05,1623,227003 Tractament de resta 45.000 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

05.1623.227004 Tractament d’orgànica 20.000 SUPLEMENT DE CRÈDITI 

05.1623.227007 Tractament de voluminosos 20.200 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

05.1623.467001 Aportació consorci de Residus 225 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

NECESSITAT DE FINANÇAMENT 86,225   

 

Suplements en Conceptes d'Ingressos 

Aplicació: econòmica Descripció Euros   

2020 01 87001 Romanent de tresoreria per despeses generals 

56,225 

  

  

      

TOTAL INGRESSOS 

56,225 

  

  

Minoracions de crèdit en altres aplicacions de despesa 

Aplicació: econòmica 
Descripció Euros 

      

 03 9202  14301  Previsió de despeses promoció interna i adequacions singulars  

 30.000 

  

      

TOTAL MINORACIONS DESPESA 

 30.000 

  

 
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. 
 
Sotmesa a votació la proposta, no s’aprova amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents del grup municipal JXLF (6), els vots en contra dels regidors/es assistents 
dels grups municipals PSC-CP (5), IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), i les abstencions 
dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 6 
vots a favor, 9 vots en contra  i 2 abstencions. 
 



 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=17 

 

 

 
18. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del 

Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d'octubre de 2020, per donar l'opció a les famílies de demanar la jornada 
contínua en els centres educatius d'infantil i primària de les Franqueses 
del Vallès 

 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
22 d’octubre de 2020, amb el vot a favor del grup municipal Ciutadans les 
Franqueses del Vallès, els vots en contra dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i 
les abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Fa temps que diverses plataformes composades per famílies d’alumnes demanen 
que en aquells centres educatius d’infantil i primària on la majoria ho sol·liciti puguin 
aplicar un horari lectiu de 9h a 14h i, a continuació, menjador de 14.00h a 16.30h; 
ajustant-se així a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que 
així ho requereixin o necessitin aquesta opció. 
 
Amb aquesta proposta s’aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans 
sinó que es faci una nova distribució de la jornada continuant, com és habitual, amb 
activitats opcionals per la tarda. 
 
D’aquesta manera s’evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l’horari de 
menjador i es reduirien a la meitat el nombre d’entrades i sortides al centre. Fet que 
suposaria una disminució del nombre d’aglomeracions a les portes dels centres 
escolars. 
 
La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes famílies les que sol·liciten 
aquesta opció degut a que hi ha molts més progenitors que opten pel  teletreball o bé  
degut a que consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller que estableixin 
els mecanismes normatius necessaris per garantir el poder optar per la jornada 
contínua per part de les famílies respectant l’autonomia del centre. 
 
Segon.- Donar trasllat a les AMPAS i/o AFAS dels centres educatius d’infantil i 
primària del municipi i a les diferents plataformes que impulsen la jornada contínua a 
les Franqueses. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=17


                                         Ple 2020/11 - 29/10/2020 – pàg. 29  

  

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=18 
 

 

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

aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, 
per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal, i les abstencions dels grups municipals Ciutadans les 
Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Fa unes setmanes, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei per regular el preu 
dels lloguers. Ara bé, no pas sense controvèrsia, degut a la diversitat de punts de 
vista que hi ha sobre la qüestió, i és que no és un tema menor si tenim en compte 
l'augment de la demanda d'habitatge de lloguer i el seu preu, i la caiguda 
generalitzada de poder salarial d’aquests anys.  
 
Al Vallès Oriental, on ens trobem pressionats per Barcelona i la seva Àrea 
Metropolitana, el tema no passa desapercebut. Als joves, a més, aquest problema 
ens afecta de ple a l'hora de marxar de casa els pares. De fet, a tot Catalunya el 
76,2% dels joves no es pot emancipar per l'elevat preu dels lloguers i la manca d'una 
situació laboral òptima i estable. En aquest sentit, la regulació del preu dels lloguers 
aprovada fa unes setmanes pel Parlament es pot entendre com una solució 
d’urgència vinculada a la situació d'emergència habitacional existent, tal com ha 
plantejat el grup parlamentari de Junts per Catalunya, però en cap cas és una solució 
de mirada llarga i no pot suposar el tancament d'aquesta carpeta.  
 
Segons l’Enquesta d’Estructura Salarial (Idescat 2017), entre 2008 i 2017, els joves 
han patit una variació negativa del salari brut anual nominal, sent l’únic col·lectiu 
generacional que ha empitjorat la seva capacitat salarial i les condicions laborals amb 
les que treballa. Concretament, un jove de 25 anys ingressa un 10% menys que al 
2008, i un de 30 anys un 5,4% menys; i si comparem els resultats entre generacions, 
podrem observar com en alguns casos la variació nominal del salari brut anual entre 
un jove i un adult s’ha incrementat fins a un 20% de diferència. 
 
A aquesta pèrdua de poder salarial, li hem de sumar la tendència a l’alça dels preus 
del mercat de l’habitatge que s’ha produït en els últims dotze anys, i que ja ha arribat 
a nivells del 2008. Les causes d’aquesta situació poden tenir múltiples explicacions. 
En termes generals, s’ha produït un increment de la demanda d’habitatge i de la 
disposició a pagar per aquest bé. En un sentit demogràfic, la gran majoria de la 
població catalana es troba per sobre dels 35 anys, i representen el gran gruix de la 
demanda del mercat de l’habitatge que ha vist incrementat el seu poder salarial des 
de 2008, i des d’aquesta perspectiva, la seva disposició a pagar per un habitatge és 
superior.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=18


Aquesta situació provoca un context preocupant i dramàtic per a la població jove de 
Catalunya, ja que la gran majoria no es pot emancipar ni accedir a un habitatge fins 
passats els 30 anys, és a dir, sense poder-ho fer sent persona jove segons la Llei 
33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.  
 
Certament, les possibles solucions a aquesta problemàtica no són senzilles d’abordar 
ni àgils d’executar, perquè la raó de fons rau en problemes estructurals; i val a dir 
que, des de la Joventut Nacionalista de Catalunya, considerem que la millor política 
d’habitatge és aquella que té la capacitat d’apoderar als joves a través de l’ocupació 
de qualitat i l’emancipació econòmica. Però convé subratllar que les Administracions 
Públiques tenen prou capacitat per a iniciar un canvi i promoure un augment de 
l’oferta d’habitatge i/o adoptar eines per incidir en els preus.  
 
És per això que els joves demanem una solució definitiva que ens permeti emancipar-
nos. I una solució definitiva al problema del preu dels lloguers passa per un nou Pla 
Nacional de l'Habitatge que permeti realitzar canvis estructurals en l'accés a 
l'habitatge. Aquest Pla Nacional hauria d'incloure 5 mesures clau:  
 
- Més parc d'habitatge públic.  
- Més tanteig i retracte.  
- Més col·laboració público-privada.  
- Més ajudes al lloguer, entre les quals, subvencions d'emancipació juvenil.  
 
Evidentment, però, també ens preocupa que aquest tema s’abordi amb criteris 
sostenibles, encara més si ens fixem en les trames urbanes ja molt denses de molts 
municipis de la comarca. En aquest sentit, pensem que cal seguir el camí que s'ha 
seguit ja en alguns casos, convertint locals comercials en desús o antigues plantes 
industrials abandonades en noves zones residencials, abans d'afectar més zones 
verdes per construir nous habitatges.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Junts per Les Franqueses d’acord amb 
la Joventut Nacionalista de Catalunya al Vallès Oriental, proposa al Ple l’adopció del 
següents 
   
ACORDS  
 
Primer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar una estratègia 
compartida amb ajuntaments i diputacions de Catalunya per incrementar el parc 
d’habitatge públic dotacional a través del dret a tanteig i retracte.  
 
Segon.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados iniciar els 
tràmits parlamentaris per modificar legislativament el mandat públic que regula la 
SAREB amb l’objectiu que aquesta entitat financera cedeixi a la Generalitat de 
Catalunya l’ús dels habitatges que disposa a Catalunya per destinar-los a un lloguer 
jove.  
 
Tercer.- Demanar a l’Ajuntament de Les Franqueses estudià la viabilitat de dissenyar 
i implementar una campanya d’ajudes al lloguer especifica pel públic jove.  
 
Quart.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Congreso de los Diputados i a la Joventut Nacionalista de 
Catalunya Vallès Oriental com a impulsora de la present moció (jncvor@gmail.com). 

mailto:jncvor@gmail.com
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=19 
 

 

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

Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió del dia 22 d'octubre de 2020, de rebuig a la decisió del Tribunal 
Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre 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:   
 
Junts per Les Franqueses rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del 
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els 
nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es 
situa per damunt de la democràcia.  
 
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i 
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la 
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.  
 
Junts per Les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista volem MANIFESTAR que:  
 
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat 
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics 
d’aquest ordre social.  
 
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les 
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets 
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres. 
  
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra 
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de 
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, 
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a 
nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat 
més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al 
Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania 
que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes 
decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=19


4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que 
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En 
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.   
 

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte 
i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de 
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total 
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per 
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat 
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.  
 

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i 
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la 
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la. 
  

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant 
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta 
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes 
el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte 
d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu 
demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim 
com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, 
en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la 
cultura i les institucions. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=20 
 

 

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

Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 22 d'octubre de 2020, per iniciar el procediment de modificació del 
Reglament Orgànic Municipal 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre 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:   
 
De conformitat amb l’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), l’article 52.2 lletra d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=20
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Catalunya (TRLMRLC) i l’article 50.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals (ROF), que estableixen que l’òrgan competent per a l’aprovació del 
reglament orgànic municipal és el Ple de la Corporació. De conformitat amb l’article 
47.2 lletra f) de la LRBRL i l’article 114.3 lletra del TRLMRLC, que senyalen que 
l’aprovació del reglament orgànic municipal requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal de membres de la Corporació. 
 
En virtut de l’acord del Ple Extraordinari de l’Ajuntament de data 11 d’octubre de 2017 
es va aprovar el Reglament Orgànic Municipal de Les Franqueses del Vallès. 
 
L’experiència durant aquests tres anys ha posat de manifest que l’actual Reglament 
conté regles que dificulten la representativitat en els òrgans municipals. La feina dels 
regidors i les regidores en el ple i a la resta d’òrgans municipals és difícil d’assumir a 
causa de la insuficient antelació amb la qual es disposa dels expedients objecte de 
debat, especialment pels regidores i regidores que no formen part de la Junta de 
Govern Local. Igualment, el desenvolupament d’alguns debats en el ple impossibilita 
els torns de rèplica pels proponents de mocions, de la mateixa manera, el Reglament 
en vigor no disposa d’una regulació d’un procediment per a la seva modificació, que 
seria desitjable per garantir la seguretat jurídica.  Així mateix, existeixen diferents 
deficiències i llacunes de temes que haurien d’estar regulats en el Reglament Orgànic 
Municipal per tal de garantir una major democràcia en el nostre Ajuntament, 
respectant la seva pluralitat política, incloent nous sistemes de control i iniciativa en el 
ple, i adoptant les mesures necessàries per millorar els mecanismes de participació i 
transparència.  
 
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- La creació en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció 
d’una comissió de treball formada per tots el grups municipals amb representació al 
consistori que tingui com a únic objecte la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal actual, sense perjudici de que aquest continuï en vigor en tant s’aprova la 
modificació. 
 
Segon.- Que en un termini màxim de tres mesos des de la creació d’aquesta 
comissió es finalitzi el treball, tots els grups municipals podran presentar en aquesta 
comissió propostes de modificació de l’actual Reglament Orgànic per al seu debat i 
votació en comissió, prèvia a la resta de la seva tramitació. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al 
consistori i totes àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses i els seus patronats. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=21 
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22. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 22 d'octubre de 2020, per la creació de comissions informatives 
permanents 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i 
Ciutadans les Franqueses del Vallès, el vot en contra del grup municipal Junts per les 
Franqueses i l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
D’acord amb l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, en els municipis de més de 5.000 habitants i en els de menys en què 
així ho dipositi el seu reglament orgànic o el acord de ple, existiran, si la seva 
legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit una altra forma organitzativa, 
òrgans que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de 
ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde/ssa, 
la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores que ostentin delegacions, sense 
perjudici de les competències de control que corresponen al Ple, tal i com s’explica a 
l’article 15 del Capítol V del Reglament Orgànic vigent del nostre Ajuntament.  
 
Sobre la base del citat precepte, s’ha de procedir a la constitució de les Comissions 
Informatives d’aquest Ajuntament per ser preceptiva la seva creació i donat que 
actualment no existeixen.  
 
Així mateix, en compliment de l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, dins dels trenta dies següents de la sessió 
constitutiva, l’Alcalde/ssa convocarà la sessió o sessions extraordinàries de Ple de la 
Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre la creació i composició de les 
comissions informatives, entre altres punts. 
 
Per la seva banda, l’article 124.2 de l’esmentat Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableix que són Comissions 
Informatives Permanents les que es constitueixin amb caràcter general, distribuint 
entre elles les matèries que han de sotmetre a Ple. El seu nombre i denominació 
inicials, així con qualsevol variació de les mateixes durant el mandant corporatiu, es 
decidirà mitjançant Acord adoptat pel Ple a proposta de l’alcalde/ssa o president/a, 
procurant, en la mesura possible, la seva correspondència amb el nombre i 
denominació de les grans àrees en què s’estructurin els serveis corporatius. 
 
Igualment, el mateix Reglament assenyala en el seu article 125 que cada Comissió 
estarà integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la proporcionalitat 
existent entre els diferents grups polítics representants a la Corporació, sent 
l’Alcalde/ssa, el president/a nat/a de cadascuna d’elles. 
 
ACORDS: 
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Primer.- Establir les següents COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS amb la 
composició i matèries que s’assenyalen a continuació: 
 
I.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN I ECONÒMIA 
II.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT 
III.- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR 
IV.- COMISSIÓ INFORMTAVIA DE SERVEIS A LA PERSONA 
V.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA 
 
Segon.- Establir dintre de cada comissió informativa les següents regidories: 
 
I.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN I ECONÒMIA: Secretaria i Serveis 
Jurídics, Hisenda, Recursos Humans, SAC, Arxiu, Serveis Informàtics. 
 
II.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT: Urbanisme, Obres i Serveis, 
Agricultura, Medi Ambient, Mobilitat, Dinamització Econòmica, Activitats, Mercats i 
Comerç. 
 
III.- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR: Polítiques 
Socials, Habitatge, Gent Gran, Sanitat i Salut Pública, Feminisme i Igualtat, 
Participació i Relacions Ciutadanes, Civisme i Convivència, Seguretat Ciutadana. 
 
IV.- COMISSIÓ INFORMTAVIA DE SERVEIS A LA PERSONA: Educació, Cultura, 
Esports, Infància i Joventut, Pla de Barris, Turisme. 
 
V.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA: Comunicació, Protocol i Relacions 
Institucionals, Processos Estratègics. 
 
Tercer.- Aquestes comissions estaran constituïdes i operatives en el període màxim 
de dos mesos des de l’aprovació de la present moció. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al 
consistori i a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i als seus 
Patronats. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=22 
 

 

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

Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 22 d'octubre de 2020, a favor de la protecció del sistema sanitari 
d'atenció primària 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=22


Franqueses del Vallès, l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista. El vot del grup municipal Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal no ha estat ponderat i s’ha emès un vot en contra i dues 
abstencions, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà 780 
milions de persones contagiades. Com era previsible aquests darrers dies s’han anat 
produint, cada vegada en més àmbits territorials de Catalunya nous brots de la covid-
19. Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada. Les indicacions de la 
conselleria de Salut eren confuses (les residències van arribar a rebre més de 60 
protocols diferents), i es va deixar la responsabilitat en mans dels ciutadans i les 
ciutadanes: distància, mans i mascareta. Però el govern de la Generalitat es va 
oblidar de la seva responsabilitat com a govern: prevenir, detectar, testar, seguir, aïllar 
i posar en quarantena. Ha fallat el rastreig i el seguiment de nous casos així com la 
identificació de contactes. No va preveure recursos humans ni tecnològics. 
 
La covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus 
professionals, homes i dones que ha lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva 
implicació i la seva dedicació. El pitjor és el desmantellament del sistema sanitari, que 
està portant a la pràctica el govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la 
covid-19, especialment en l’atenció primària. És, per això, que demanem la 
restauració de tots els serveis que proporcionaven els CAP’s als veïns i a les veïnes, 
considerant indispensable i urgent retornar a oferir la totalitat dels serveis mèdics que 
s’hi prestaven i de forma presencial, com a pilars de l’atenció de proximitat que ens 
mereixem. Si aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la prevenció i la 
possibilitat de diagnosticar abans que sigui tard. 
 
Considerem que és necessari que la conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya recuperi horaris, no només amb atenció telefònica, i serveis que s’han 
deixat de prestar, i que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre d’un telèfon. 
Posem, per tant, de relleu la reducció que s’està produint de serveis i atenció 
ciutadana en els centres de salut. Així mateix, denunciem la disminució de la 
freqüència d’atenció i demanem que s’acabin les cues al carrer per fer la tria entre 
covid i no covid. 
 
Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot fer un 
canvi de model aprofitant la pandèmia actual del covid-19 i sense justificació ni avís 
previ, amb molta atenció telefònica que provoca retards importants i que allarga 
l’atenció presencial per part d’especialistes, fet que també està causant problemes 
amb el seguiment i prevenció de malalties cròniques.  
 
No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos 
humans i materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació 
dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer 
front a aquesta nova situació. A més, per tant, reclamem que la manca de recursos 
per part dels professionals dels centres de salut, sigui recuperada, i que disposin de 
metges i infermers suficients. 
 
Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en 
Salut ha baixat un 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien 
més necessaris que mai en la situació d’emergència sanitària que avui patim. 
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Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, ens 
indiquen els veritables punts febles d’unes polítiques que han sobrecarregat i 
tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que si avui funciona, és 
per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal sanitari. 
 
Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els 
serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a 
la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. 
Entre aquests col·lectius, més concretament la gent gran amb poca mobilitat, que 
veuen com el seu metge no els pot fer el seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense 
poder-se desplaçar lluny del seu hàbitat, en moltes ocasions. 
 
El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència 
a milers de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial atenció als 
col·lectius més vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que 
tenen més dificultats per realitzar desplaçaments. 
 
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant 
materials com humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra 
la propagació de la pandèmia. 
 
Segon.- Instem a la conselleria de Salut, el retorn immediat a la normalitat dels 
serveis d’atenció mèdica primària, amb la reobertura dels serveis presencials dels 
Consultoris locals del nostre municipi per atendre els seus veïns i veïnes. 
 
Tercer.- Instem a millorar, a les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva 
coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar 
aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat 
social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. 
 
Quart.- Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de 
metges interns residents, vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i vaga del 
transport sanitari. Instem, per tant, a la conselleria de Salut que treballi per cuidar a 
qui ens cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les pitjors condicions d’Europa. 
 
Cinquè.- Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat 
amb tots els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut públic, universal, 
equitatiu i de qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars 
fonamentals de la nostra sanitat. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del govern de l’Estat, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell Comarcal, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les direccions dels CAP’s del 
municipi. 
 



La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=23 
 

 

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

Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d'octubre de 2020, per a l'arranjament d'espais verds com a horts urbans 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, 
Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, i l’abstenció del grup municipal Junts per les Franqueses, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   
 
Atès que els horts urbans representen un espai de convivència entre persones de 
diferents edats, de diferents barris, entre ciutadania i entitats i que poden arribar a ser 
uns espais educatius. 
 
Atès que els horts urbans són socialment útils i fomenten l’activitat física, així com 
una millor alimentació de la població alhora que incrementen la cohesió social. A més 
a més, estimulen l’envelliment actiu i incrementen l’autonomia personal, l’autoestima i 
l’autoconfiança dels seus usuaris. 
 
Atès que hi ha una demanda real d’espais destinats a horts urbans i que hi ha zones 
no habilitades amb aquest ús espontani, sobretot, al llarg de les vies del tren R2 i R3. 
 
Atès que en aquests moments de pandèmia és més necessari que mai tenir cura de 
les persones, especialment de les vulnerables i de les que han patit i patiran la cruesa 
de la crisi econòmica. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Imagina Esquerra en Comú – Acord 
Municipal de les Franqueses del Vallès proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Identificar tots aquells espais verds i finques en desús des de fa temps, que 
siguin susceptibles d’acollir horts urbans en règim de cessió i establir un calendari 
perquè es puguin habilitar per aquest ús. 
 
Segon.- Vetllar perquè els horts urbans estiguin plenament integrats 
paisatgisticament i es treballin seguint unes pràctiques respectuoses amb el medi 
ambient (estalvi d’aigua, sense ús de productes nocius, etc.). 
 
Tercer.- Establir les condicions de cessió o lloguer d’aquests espais, així com el 
procediment de selecció de les persones adjudicatàries. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=23
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Quart.- Notificar aquest acord a la ciutadania per mitjà dels canals de comunicació 
municipals. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=24 
 

 

 
25. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú - 

Acord Municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d'octubre de 2020, per demanar mesures de control ambiental de manera 
continuada amb partida pressupostària anual 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre de 2020, per unanimitat dels grups municipals assistents Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es va adherir el 29 de 
juliol de 2008 al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic promogut per 
la Direcció General d’Energia i Transport de la Comissió Europea. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és membre associat a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que insisteix que la recerca, la 
innovació i el desenvolupament tecnològic treballin per la incorporació de les energies 
renovables, la gestió dels recursos escassos, la qualitat de l'aire i la reducció del 
soroll, amb infraestructures flexibles i eficients, adaptables al nou repte del canvi 
climàtic. 
 
Atès que la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local LRBRL estableix a l’article 
25.2.b) que com a mínim, els ajuntaments han de tenir competències sobre gestió 
dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i 
atmosfèrica en les zones urbanes. 
 
Atès que algunes indústries dels polígons (especialment, del del Pla de Llerona) fa  
temps que generen molèsties al veïnat i denúncies públiques per contaminació 
ambiental amb emissió de gasos contaminants, contaminació atmosfèrica, lumínica, 
acústica i vibracions, abocaments de residus sòlids a la via pública..., uns fets 
denunciats contínuament per ciutadans i pels grups polítics de les Franqueses del 
Vallès, al Consell de Poble de Llerona i al Ple, a la Policia Local i als Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament. 
 
Atès que diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò d’aquests incompliments i 
s’ha manifestat, un cop més, el malestar de molts veïns i veïnes de les Franqueses 
per aquesta situació i per la manca de resolució del problema. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=24


Atès que han estat sobradament demostrats científicament els efectes que la 
contaminació atmosfèrica i acústica té sobre la salut de les persones, especialment 
les més vulnerables, les que són especialment sensibles (amb síndrome de 
sensibilitat química múltiple) i la població en general. La contaminació de l’aire 
incrementa el risc de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer, i perjudica 
el normal desenvolupament cognitiu dels infants. L’exposició a contaminació acústica 
continuada genera alteracions en l’organisme, no únicament als òrgans auditius, sinó 
també danys psicosocials com l’alteració del son i ansietat. 
 
Atès que és competència municipal vetllar pels compliments de les normatives i fer-
ho de manera continuada en el temps, i que és deure municipal comunicar els 
incompliments als òrgans competents, en cas de competències derivades. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ Imagina Esquerra en Comú – Acord 
Municipal i Sal -Candidatura d’Unitat popular - Alternativa Municipalista de les 
Franqueses del Vallès proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 

Primer.- Reconèixer des del Ple municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès que l’activitat de certes empreses dels polígons industrials pot comportar 
l’exposició de la població i el medi ambient a riscos i molèsties, així com reconèixer 
les constants queixes veïnals dels ciutadans de les Franqueses. 
 
Segon.- Demanar a les àrees competents de l'Ajuntament de les Franqueses el 
control periòdic, en els polígons industrials, de les activitats que s’hi desenvolupen i el 
compliment de les normatives mediambientals amb informes tècnics que ho avalin. 
 
Tercer.- Incorporar una partida pressupostària anual destinada a controlar de forma 
sostinguda tant la qualitat de l’aire com els nivells de soroll. Aquest control es farà per 
mitjà d’una estació permanent, gestionada en conveni amb alguna universitat 
catalana competent. 
 
Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat (a la Direcció General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament 
d'Empresa i Coneixement i a l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut) el 
compliment de les seves funcions i el seguiment de la situació, amb els controls, 
actuacions i sancions que siguin necessaris, pels polígons de les Franqueses. 
 
Cinquè.- Demanar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès faci partícips i 
impliqui als ajuntaments veïns de Granollers i Canovelles per tal de buscar mesures 
de control conjuntes. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Empresa i Coneixement, al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la ciutadania de les 
Franqueses del Vallès, mitjançant el butlletí municipal i les xarxes socials municipals. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=25 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=25
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26. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - 

Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d'octubre de 2020, per incloure el vot telemàtic, en situacions 
justificades, en els plens municipals de les Franqueses del Vallès 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre de 2020, per unanimitat dels grups municipals assistents Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Atès que des del passat mes de març ens trobem en un període de contingència 
derivat de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, que ens ha 
obligat a adaptar-nos en molts aspectes i també, en el mateix funcionament dels 
Plens Municipals. 
 
Atès que la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
expressament permet celebrar per mitjans electrònics les sessions dels òrgans 
col·legiats de les administracions locals catalanes (des de la convocatòria fins a 
l’adopció d’acords i remissió d’actes). 
 
Atès que la mesa del Parlament de Catalunya preveu la celebració de sessions de 
manera telemàtica, i atorga plena validesa als acords que s’hi adoptin. 
 
Atès que el Reglament Orgànic municipal de les Franqueses del Vallès, no recull la 
possibilitat de vot telemàtic i únicament contempla el següent: 
 
Article 68: 
Per a l’adopció d’acords se seguirà, a criteri de la presidència, qualsevol de les tres 
classes de votació següents: 
a) Ordinària 
b) Secreta 
c) Nominal 
Les votacions ordinàries es fan a mà alçada. La presidència demanarà els vots 
afirmatius, els vots negatius i les abstencions. 
Les votacions secretes es produiran en aquells casos en què així ho determinin les 
lleis o es tracti d’elegir o destituir persones. 
Les votacions nominals requeriran la sol·licitud d’un grup municipal i l’acord del Ple 
per majoria simple, en votació ordinària. 
 
Atès que s’ha comprovat que el vot telemàtic és completament efectiu i garanteix el 
dret a vot de les persones a prendre part en processos públics de presa de decisions 
i a manifestar la seva voluntat mitjançant un vot. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord  
Municipal proposem l’adopció dels següents 
 



ACORDS: 
 
Primer.- Que s’accepti el vot telemàtic i es consideri vàlid com qualsevol de les altres 
classes de votació. 
 
Segon.- Que s’incorpori en el ROM com un dret de les persones, més enllà de la  
situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia. 
 
Tercer.- Que a l’article 68 del ROM s’incorpori un apartat que especifiqui que les 
regidores i els regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada per 
maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la 
sessió, i prèvia justificació davant el o la secretària de la Corporació, emetre el seu 
vot mitjançant un procés telemàtic, sempre que s’asseguri la identitat dels regidors o 
regidores, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es 
produeixen. 
 
Quart.- Comunicar l’acord als veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=26 
 

 

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

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió del dia 22 d'octubre de 2020, amb relació a la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el Pla Director 
Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
22 d’octubre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra 
en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, i els vots en contra de Junts per les Franqueses, Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   
 
El dia 29 de setembre de 2020, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu que Aturem BCN 
World i GEPEC-EdC havien interposat contra el Pla Director Urbanístic que havia de 
permetre la construcció de Bcn World. En el seu escrit, els magistrats han estimat els 
arguments pels quals els demandants havien denunciat que les zones verdes, espais 
lliures i equipaments públics previstos es situaven en zona de risc químic. Aquest fet 
contravenia la jurisprudència i normativa sectorial per la qual en zones de risc és 
incompatible situar zones verdes i equipaments públics, ja que les persones no poden 
gaudir del benestar que els aporten aquests espais. Amb aquesta sentència, el 
tribunal declara la nul·litat de l’ordenació del Sector 1 (Complexos Turístics Integrats), 
que és el que concentra bona part de l’edificabilitat del Pla Director Urbanístic, i que 
inclou els terrenys on estava previst el desenvolupament dels complexos recreatius, 
comercials i de casinos. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=26
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El projecte de BCN World ha tingut diferents traves des de l’inici, i durant l’últim any hi 
ha hagut un seguit d’operacions econòmiques que han sigut denunciades. El 3 de 
març de 2020 el Govern català va acordar d’ordenar a l’Incasol (Institut Català del 
Sòl) l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb 
aprofitament privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, 
S.A.U. i que estan inclosos en l’àmbit del sector 1, Complexos Turístics Integrats 
(CTI), del Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu 
Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Aquests terrenys van ser expropiats perquè el 
projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou va ser declarat 
d’interès públic. Transcorreguts aquests anys, aquest interès general no s’ha 
desenvolupat, i per tant, el més coherent seria retornar-los als propietaris amb el cost 
que els van pagar. 
 
Les presumptes irregularitats comeses pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en 
concret pels departaments d’Economia i Hisenda i de Territori i Sostenibilitat, en 
l’autorització de la llicència de joc a Hard Rock i en l’operació de compravenda dels 
terrenys de la Caixa són tan preocupants que la plataforma Aturem BCN World i el 
GEPEC-EdC van presentar una denúncia a la Fiscalia Provincial de Tarragona. En 
aquest sentit el subgrup parlamentari de la CUP-CC va presentar una proposta de 
resolució al debat de política general que es va celebrar els dies 16 i 18 de setembre 
al Ple del Parlament de Catalunya a fi d’instar el Govern de la Generalitat a no 
formalitzar l’acord de l’executiu de 3 de març de 2020, atès que, segons consta al 
contracte i a les escriptures de compravenda, el Govern de la Generalitat assumiria 
riscos contraris a la cura del bé comú. 
 
Com denuncia la plataforma Aturem BCN World, el conjunt de riscos per a les 
administracions públiques comença amb la nul·litat de l'adjudicació de la llicència de 
casino a Hard Rock, ja que l'empresa no va poder acreditar la disponibilitat dels 
terrenys. Continua amb l’ús abusiu i irregular de les pròrrogues concedides a Hard 
Rock perquè presentés la documentació requerida per la Generalitat, que vulneren 
els terminis previstos per la llei i disposicions de règim administratiu, i culmina amb 
les condicions i clàusules entre la Caixa, l’Incasol i Hard Rock. Segons escriptura 
pública de compravenda, l’Incasol pagarà 120 milions d’euros a la Caixa, però Hard 
Rock no pagarà els 120 milions d’euros en el moment de la compravenda sinó que 
periodifica i ajorna el pagament final en diversos terminis, de manera que l’Incasol 
assumeix el corresponent cost financer. 
 
Atès l’evident tracte de favor als propietaris dels terrenys. 
 
Atès que el contracte i les escriptures de compravenda aprovades per l’executiu el 3 
de març de 2020 impliquen que la Generalitat assumeix el cost financer de l’operació 
malgrat que es tracta d’una operació entre privats. 
 
Atès que es posa en risc el cobrament del 80% de l’import de compravenda. 
 
Atès que l’operació no es fa mitjançant unitat d’acte. 
 
Atès que la sentència que declara nul el sector 1 del Pla (Complex Turístic Integrat) 
comportarà la més que possible cancel·lació del contracte de compravenda dels 
terrenys entre la Caixa, Incasol i Hard Rock, ja que nombroses clàusules del 
contracte quedaven supeditades a la inexistència d’una sentència contrària. 



El Grup Municipal Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista 
proposa al Ple municipal de les Franqueses l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat perquè no presenti recurs a la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el Sector 1 del 
Complex Turístic Integrat i per tant que desisteixi definitivament d’aquest projecte. 
 
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya que no ratifiqui l’acord de compravenda 
per part de l’Incasol dels terrenys que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 
Complexos Turístics Integrats (CTI) del 3 de març de 2020. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament de 
Territori, encapçalat pel conseller Damià Calvet, i al Departament d’Economia, 
encapçalat pel vicepresident Pere Aragonès, als diferents grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, als ens locals que formen part del Centre Recreatiu i Turístic 
Vila-seca i Salou, a la plataforma Aturem BCN World i al GEPEC-EdC. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=27 
 

 

 
28. Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya 

- Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, 
de suport al sector de la restauració i el comerç del municipi 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 
d’octubre 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:   
 
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les 
decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i 
efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència sanitària provocat per la COVID-
19.  
 
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal 
acompanyar les decisions que els estaments públics competents creguin oportuns. 
Tenim un objectiu compartit, siguem govern o siguem oposició que és l’acabar amb 
aquesta pandèmia. 
 
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de 
locals de restauració durant com a mínim 15 dies, tindran una clara afectació per a 
l’economia local, i en especial molt important al sector de la restauració del nostre 
municipi.   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20201029&punto=27
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Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures 
preses pel Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, 
graduació i planificació, i el que és més important quan i com es pensa compensar el 
sector de manera directa i immediata: la quantitat anunciada fins ara (40 milions 
d’euros) és del tot insuficient per a cobrir les despeses de tancament d’un sector tant 
important per a l’economia local. És la nostra obligació denunciar aquest fet on 
qüestionem la manca de gestió en aquest sentit.   
 
Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest 
2020 ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons 
extraordinaris no reembonsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de dèficit 
suspenent les regles fiscals per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament s’ha 
disposat al Govern de prioritzar i adaptar els recursos pressupostaris per lluitar contra 
la pandèmia. 
 
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat 
juny es va presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para la 
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de 
tècnics constituït per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola en col·laboració 
amb la Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i Espectacles d’Espanya, i consensuat 
con l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral entre altres entitats del 
sector i amb els sindicats CCOO i UGT; tot això coordinat per la Secretaria d’Estat de 
Turisme, les Comunitats Autònomes i la FEMP. 
 
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures 
destinades a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en 
l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels focus 
detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les directius i 
recomanacions establertes. En aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn ja va 
reclamar a les comunitats autònomes ajudes. I el Govern de l’Estat ja va actuar, 
facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO).  
 
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del 
PROCICAT més sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades 
alhora que s’ha compromès a una partida d’ajudes al sector de la restauració i el 
comerç però sense encara concretar-les. 
 
Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de disposar 
d'una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui real i efectiu, i a 
fons perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del 
personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en 
aquests sectors. 
 
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris 
d'aquest sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el 
tancament de l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves 
mesures tornen a veure com han d'abaixar persianes. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès sol·liciten al Plenari l’adopció dels següents 



 
ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern Central a continuar amb les polítiques de suport als sectors 
mencionats a la moció, concretament instar al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, 
a l’elaboració d’un Pla de Suport per al Sector de l’Hosteleria perquè estudiï mesures 
com l’extensió de l’ajornament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries 
dels préstecs personals, la recuperació de la prestació extraordinària per cessament 
de l’activitat per als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin reduïts els 
seus ingressos per les restriccions que siguin decretades per les autoritats sanitàries i 
l’ampliació de les ajudes extraordinàries pels ERTEs fins el moment en el què es 
pugui recuperar la situació prèvia a l’impacte de la crisi de la COVID-19.  
 
Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat 
d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària 
que patim i que afecti als sectors de la restauració, comerç i oci sigui abans del tot 
consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats per garantir una 
correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.  
 
Tercer.- Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments 
que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d'atenció social.  
 
Quart.- Instar al Ple de la Corporació que es bonifiqui des d’aquest Ajuntament el 100 
% de la taxa de les terrasses, subvencionant als establiments el 100 % de les taxes 
d’ocupació de la via pública (terrasses) per un període equivalent al que hagin estat 
tancades amb motiu de les restriccions adoptades per la Generalitat de Catalunya.   
 
Cinquè.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les 
associacions municipalistes FMC i AMC i a l’Associació de botiguers, comerciats i 
professionals de Les Franqueses (Les Franqueses Comerç). 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=28 
 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 
29. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201029&punto=29  
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