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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/15

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Motivació

Es convoca Ple extraordinari amb un únic assumpte
en l’ordre del dia de la sessió, que és l’aprovació de
l’acceptació de la delegació de competències
referents al conveni per a la promoció i
desenvolupament econòmic, tenint en compte que
aquest assumpte va vinculat amb la sol·licitud d’una
subvenció de la Diputació de Barcelona en què el
termini per sol·licitar-la finalitza el dia 31 de desembre
de 2020.

Data

30 de desembre de 2020

Durada

Des de les 17.00 fins a les 17.23 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l’aplicatiu Zoom

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretari accidental

Alejandro Martín Vàzquez

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

Alejandro Martín Vàzquez, secretari accidental

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari accidental 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 RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació de l’acceptació de la delegació de competències
referents al Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Aiguafreda,
l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, La Garriga,
Tagamanent i les Franqueses el Vallès per a la promoció i
desenvolupament econòmic

El secretari accidental llegeix la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. La proximitat entre els Ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Canovelles,
Figaró-Montmany, La Garriga, Tagamanent i les Franqueses del Vallès facilita el
plantejament conjunt de polítiques actives d’ocupació, serveis a l’emprenedoria i el
desenvolupament econòmic local.
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2. Precisament aquesta conjuntura ofereix un marc en el que establir mecanismes
formals de cooperació supralocal mitjançant un acord de cooperació entre aquests
municipis que pugui permetre i desenvolupar accions comunes.
3. En aquest sentit, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha preparat un conveni
de col·laboració entre aquestes Administracions públiques, la finalitat del qual
consisteix en establir i regular les relacions de col·laboració entre les parts signants per
impulsar la cooperació i col·laboració entre aquests Ajuntaments i fent que l’acord
entre ells permeti una participació en la determinació de projectes vinculats a la
planificació de les accions per a la prestació de serveis a persones emprenedores, per
a la intermediació laboral i accions de desenvolupament econòmic.
4. D’acord amb l’informe tècnic municipal emès per la Cap de l’Àrea de Dinamització
Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
en data 20 de novembre de 2020, el qual consta a l’expedient de referència.
5. Vista l’aprovació del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Aiguafreda,
l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, La Garriga, Tagamanent i les
Franqueses del Vallès per a la promoció i desenvolupament econòmic (2020-2023) per
part de la Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de novembre de 2020.
6. Tenint en compte que el conveni aprovat per aquesta Corporació ha estat traslladat
als òrgans competents de la resta d’Ajuntaments implicats, per tal que procedeixin a la
seva aprovació i signatura.
7. Vist l’informe de la Secretària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tenint en
compte que el present acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
Fonaments legals
1. Article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
3. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
4. Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim jurídic i del procediment de les Administracions
públiques de Catalunya.
Per tot això, com a regidora de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i
Activitats, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR la delegació de competències indicada a la clàusula tercera del
Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès,
Canovelles, Figaró-Montmany, La Garriga, Tagamanent i les Franqueses del Vallès per
a la promoció i desenvolupament econòmic (2020-2023), aprovat per la Junta de
Govern Local en sessió del dia 26 de novembre de 2020, que disposa el següent: “En

concret i en el cas dels serveis de REEMPRESA, els Ajuntaments signants deleguen
aquestes funcions a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a únic Ajuntament
que ofereix els serveis de REEMPRESA actualment, i que els seus habitants seran
atesos en aquest centre per aquest servei”.
Segon.- ESTABLIR que l’acceptació de la delegació de competències serà efectiva
des del moment de la recepció per part d’aquest Ajuntament de l’acord d’aprovació del
Conveni per part de cadascuna de les altres Administracions locals interessades,
siguin aquestes comunicades a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb
anterioritat o posterioritat a l’adopció del present acord.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a la resta d’Ajuntaments interessats.
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 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=20201231&punto=1
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