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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2020/13

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

22 de desembre de 2020

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.58 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/2020/12, que correspon a la sessió ordinària del dia 26 de novembre 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=20201222&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2020-2101 a 2020-2380 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2020
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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 2020-2101 a 2020-2380 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre 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=20201222&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2020/43 a JGL/2020/47 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de novembre
de 2020

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2020/43 a JGL/2020/47 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de novembre 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=20201222&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Proposta d’aprovació de la revocació de la delegació de competències del
Ple a la Junta de Govern Local

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 acordar, entre
d’altres, delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es
relacionen a continuació:
“1. Exercir les accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en matèries de
competència plenària (art. 22.2.j LRBRL).

2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (art. 22.2.k LRBRL).
3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – excepte de
les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això
de conformitat amb el que diu el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (art. 22.2.m LRBRL).
4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els
contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i
els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en
tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada de 6.000.000 euros (Disposició
Addicional Segona LCSP).
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de l’esmentada
delegació principal.
5. Adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi l’import de tres
milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge ni
la quantia indicats (Disposició Addicional Segona LCSP).
6. La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 103.2.a) del Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
7. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (art. 9 i 14 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre).
8. La imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus derivades de la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos (art. 13 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
9. L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics (art. 22.2.e) LRBRL).
10. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins a un
import màxim de pressupost per a coneixement de l’Administració de 300.000 euros, IVA
exclòs (art. 22.2.ñ) LRBRL).
11. La concessió de subvencions per imports superiors a 100.000 euros, tant en el cas de
concessió per concurrència competitiva com de concessió directa (bases número 38 i 39 de
les Bases d’Execució del Pressupost General).”

2. La Junta de Portaveus, en sessió del dia 19 de novembre de 2020, va acordar,
entre d’altres, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de CatalunyaCandidatura 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, la moció presentada pels
grups municipals Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina
Esquerra en Comú-Acord municipal perquè es retornin al Ple les competències que li
són pròpies.
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3. La regidora de Règim Intern ha emès provisió en data 24 de novembre de 2020.
4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 26 de novembre de
2020.
Fonaments legals
1. Els articles 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i 54.2.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, segons els quals
corresponen a la Junta de Govern Local les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan
municipal li deleguin o li atribueixin les lleis.
2. La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
3. L’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que atribueix al ple la competència per a la
sanció d’infraccions de caràcter greu.
4. Els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, atribueix al Ple la competència per
a la declaració de compatibilitat dels funcionaris, en el primer cas per a un segon lloc
de treball en el sector públic i en el segon per a activitats privades.
5. Les bases número 38 i 39 de les Bases d’Execució del Pressupost General
atribueixen al Ple la competència per a la concessió de subvencions per imports
superiors a 100.000 euros, tant en el cas de concessió per concurrència competitiva
com de concessió directa.
6. L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en el qual es regulen les competències plenàries de caràcter indelegable.
7. L’article 57 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, segons el qual la delegació
d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
8. L’article 51.2 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 i l’article
9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, que
estableixen que els acords de delegació s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província.
Aquesta Àrea de Règim Intern proposa al Ple, de conformitat amb el que disposa el
Decret d’Alcaldia núm. 2020-1772, de 29 de setembre, publicat al BOPB en data 8
d'octubre de 2020 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 d'octubre
de 2020, l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Revocar la delegació de competències plenàries, que es relacionen a
continuació, efectuada a favor de la Junta de Govern Local i aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019:
1. L’exercici d’accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària (art. 22.2.j LRBRL).
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (art. 22.2.k LRBRL).
3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost –
excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que diu el Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (art. 22.2.m LRBRL).
4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i
també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada de 6.000.000 euros (Disposició Addicional Segona LCSP).
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de
l’esmentada delegació principal.
5. L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi l’import
de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el
percentatge ni la quantia indicats (Disposició Addicional Segona LCSP).
6. La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 103.2.a) del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
7. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (art. 9 i 14
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre).
8. La imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus derivades
de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (art. 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
9. L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics (art. 22.2.e) LRBRL).
10. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins
a un import màxim de pressupost per a coneixement de l’Administració de 300.000
euros, IVA exclòs (art. 22.2.ñ) LRBRL).

Ple 2020/13 - 22/12/2020 – pàg. 7

11. La concessió de subvencions per imports superiors a 100.000 euros, tant en el cas
de concessió per concurrència competitiva com de concessió directa (bases número
38 i 39 de les Bases d’Execució del Pressupost General).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 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, aquesta revocació tindrà efectes des del dia
següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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.
Quart.- Notificar aquest acord
administrativament l’Ajuntament.

a

totes

les

àrees

en

què

s’organitza

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, 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.
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=20201222&punto=4

5. Proposta d’aprovació dels inventaris de béns de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès i dels Patronats municipals a data 31 de desembre
de 2019

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que les Corporacions Locals estan obligades a formar inventari de tots els seus
béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa o la forma d'adquisició.
ATÈS que es formaran inventaris separats dels béns i drets pertanyents a entitats amb
personalitat pròpia i dependents de la Corporació.
VIST l’informe de la Secretària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

DE CONFORMITAT amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; el 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 el Decret 336/1988, de 18
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe de Secretaria, es proposa
al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’Inventari de béns a data 31 de desembre de 2019 corresponent a
les entitats que es relacionen a continuació i el resum del qual detallat en els annexes
és el següent:

Valor
Ajuntament
P.Cultura
P.Esports

Valor
amortitzable

Valor no
amortitzable

Amortització
acumulada
18,775,203,56

86,829,340,29

43,967,198,29

42,862,142,00

24,361,632,37

16,323,891,20

8,037,638,37

17,496,828,70

11,981,466,57

5,515,356,13

4,367,789,59
3,738,224,27

Valor net
68,054,136,75
19,993,842,78
13,758,604,44

Segon.- Remetre còpia íntegra de l’Inventari de béns de data 31 de desembre de
2019 al Departament de Polítiques Digitals i Administració pública de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), i les abstencions dels regidors
dels grups municipals IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 11 vots a favor i 6 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=5

6. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent
a l’exercici 2019
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
El Titular de la Intervenció Municipal de fons va procedir a la formació del Compte
General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2019, juntament amb
tota la seva documentació annexa.
Finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la Intervenció
municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del
Compte General.
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Amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió
celebrada en data 22 d’octubre de 2020 va emetre el corresponent informe preceptiu
en relació al Compte General d'aquesta Corporació relatiu a l'exercici 2019.
El compte general s’hauria d’haver sotmès a l’informe de la Comissió Especial de
Comptes abans del dia 1 de juny, però degut a l’estat d’alarma aquest termini ha estat
prorrogat. El termini legal s’ha ampliat en 99 dies, fet que suposa que el termini
exhauria abans del 8 de setembre de 2020. S’haurà d’aprovar per part del Ple abans
del 8 de gener de 2021 i s’haurà de trametre a la sindicatura de comptes abans de 22
de gener de 2021.
Vist que mitjançant anunci publicat al Butlletí oficial de la Província de Barcelona el dia
29 d’octubre de 2020 i al taulell d’anuncis de l’ajuntament, el Compte General —
juntament amb l'informe d'aquesta comissió— van ser objecte d'exposició al públic
durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder
presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la secretària de
la Corporació, durant el termini d'exposició al públic d'aquest Compte, i vuit més, no
s'han presentat reclamacions, objeccions ni observacions
De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Locals, aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2019, comprès pel Compte General
del propi Ajuntament i dels seus patronats Municipals.
Segon.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que
la integra a la fiscalització de la Sindicatura de comptes, tal com s'estableix en l'article
212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i
altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), i les abstencions dels regidors
dels grups municipals IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 11 vots a favor i 6 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=6

7. 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

La secretària presenta 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.
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.
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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 rebutjada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i CsLFV (2), i les abstencions dels
regidors/es assistents PSC-CP (5), IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 8 vots a favor i 9 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=7

8.

Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de
2020, de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per
declarar l'activitat física "bé essencial"

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15
de desembre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les
Franqueses del Vallès, i les abstencions dels grups municipals Imagina Esquerra en
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista,
que es transcriu íntegrament a continuació:
Els Consells Esportius de Catalunya a l’igual que Junts per les Franqueses
considerem que l’activitat física és un bé essencial equiparable a altres elements de
l’estat del benestar com són la salut, l’educació, els serveis socials i la cultura. Per
aquest motiu exposem i manifestem:
Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom,
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.
Que la declaració de l’activitat física com bé essencial hauria de garantir, seguint tots
els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell
Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i
piscines climatitzades.
Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista
que la declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar
mesures per garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives,
especialment en el marc de les entitats sense ànim de lucre.
Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de
la situació de pandèmia.
Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector
esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria
General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de
diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre
i les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a
la població.
Que cal que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
És per tot l’exposat, que proposen l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a
Catalunya.
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Segon.- Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament
a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i
l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=8

9.

Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del
Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de
desembre de 2020, per desenvolupar amb criteris de sostenibilitat
l'ecoturisme i el turisme esportiu en les zones rurals del municipi

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15
de desembre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, els vots en
contra dels grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i SalCandidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i l’abstenció del grup municipal
Junts per les Franqueses, que es transcriu íntegrament a continuació:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant els períodes de confinament ocasionats per la pandèmia de la COVID-19
molts veïns i veïnes de les Franqueses han conegut més extensament el seu municipi
mentre sortien a caminar i fer esport sobretot pels pobles de Corró d’Amunt, Llerona i
Marata. I gairebé tothom ha coincidit en haver-se quedat meravellat de redescobrir el
preciós entorn rural i el seu immens valor patrimonial i paisatgístic.
Les Franqueses del Vallès té un 85% de territori agrícola i forestal, un ampli catàleg
de masies i una part del territori pertany a la Xarxa Natura 2000.
El manteniment d’aquests espais ha de constituir un objectiu prioritari i per aquest
motiu cal comptar amb una determinada població que salvaguardi el patrimoni rural
evitant el seu despoblament a mig plaç, l’envelliment poblacional i la falta de relleu
generacional.
Els sectors econòmics d’aquesta part més rural del municipi estan vinculats quasi
exclusivament al sector primari. El desenvolupament de l’activitat turística sostenible
podria esdevenir un important factor que contribuiria a l’increment del nivell de vida, al
generar noves possibilitats d’ingressos. Sense substituir mai les activitats agrícoles i
ramaderes, sinó complementant-les.
La plurifuncionalitat permet que sigui compatible la utilització recreativa i la funció
productiva del territori. En aquest context, el turisme sostenible en els espais rurals
esdevé un veritable motor de desenvolupament empoderant a petits empresaris i
futurs emprenedors i enfortint l’economia local en aquests espais rurals.

Les Franqueses és un territori amb un fort potencial per desenvolupar l’agroturisme,
el turisme verd, ecològic, el turisme esportiu i aconseguir un impacte positiu en la
població autòctona i un equilibri ambiental, social i econòmic des de la perspectiva
d’un desenvolupament sostenible ja que això suposa preservar els ecosistemes i tots
aquells valors, no tan sols de caràcter natural sinó també culturals i patrimonials,
fomentant les tradicions i la cultura popular.
Un altre dels importants impactes que es deriven de la pràctica turística d’aquest tipus
és que incrementa la població activa i diversifica l’economia del municipi
desestacionalitzant i diversificant, a més, les rendes familiars en l’entorn rural.
A les Franqueses ja hi ha construïda una ruta verda amb itineraris senyalitzats, amb
indicacions de les diferents masies i altres elements d’interès cultural; aquesta
infraestructura es podria continuar millorant i desenvolupant juntament amb una
actualització de la web de l'Ajuntament per donar-li més projecció i difusió a les
xarxes i pàgines especialitzades.
El desenvolupament del turisme verd i ecològic actiu al voltant d’itineraris ben
dissenyats i publicitats permetria captar visitants en qualsevol època de l’any, ja que
la pràctica del cicloturisme i el senderisme es realitzen en totes les èpoques de l’any i
no es restringeix, només, a les dates més habituals de vacances.
Al mateix temps, la correcta implementació d’aquestes infraestructures porta
associada l’aparició de noves demandes per part dels seus usuaris (allotjament,
restauració, millora de les vies d’accés...) que acostumen a ésser satisfetes amb
l’aportació d’inversions públiques addicionals en la zona i que, en qualsevol cas,
sempre representen una dotació afegida de serveis dels que es beneficia el conjunt
de la població local.
Altrament, un valor afegit que està perfectament contrastat és la proliferació de
programes formatius sociolaborals, per cobrir les noves demandes, destinats a la
població local que condueixen en moltes ocasions a la inserció laboral de veïns i
veïnes.
Per tot l’exposat, el grup Ciutadans les Franqueses del Vallès sol·licita al ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Estudiar el desenvolupament, el cost-benefici i la viabilitat d’aquest projecte,
a fi i efecte de potenciar un turisme de qualitat a les Franqueses, de naturalesa rural,
agroturístic i cultural que permetés, en cas de realitzar-se una gestió adequada,
generar llocs de treball i beneficis econòmics en la població local.
Segon.- En cas de valorar positivament la viabilitat del projecte, millorar la
senyalització de les rutes verdes de les Franqueses i actualitzar la informació sobre
aquestes a la web de l'Ajuntament i, també , millorar el seu disseny gràfic i interactiu
per fer-lo més atractiu i funcional. Donar-li, a més, difusió i publicitat enllaçant tota la
informació, itineraris, llocs d'interès, etc. a pàgines web especialitzades.
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Tercer.- Si el projecte fos valorat positivament crear un grup de treball amb
representants de tots els grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament i, quan
calgui, representants d’entitats relacionades amb el món del ciclisme, pagesia i
restauració per consensuar el disseny, el desenvolupament i la implementació
d’aquest projecte d’agroturisme, turisme verd, ecològic i esportiu a les Franqueses
del Vallès.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 15 de desembre de 2020, en defensa de la unitat de la llengua
catalana

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15
de desembre 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, el vot en contra del grup municipal Ciutadans les
Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup municipal dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, que es transcriu íntegrament a continuació:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva
d’una continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la
seva diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris
científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per
l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara
alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En
tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa
llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que
el català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País
València, de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de
l’Alguer i d’Andorra.
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques, un fet
especialment greu, atès que no només constitueix un atac frontal contra un patrimoni
lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra,
Espanya, França i Itàlia, sinó també un menysteniment absolut del rigor científic i
acadèmic dels experts en matèria filològica.

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de
pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest
territori no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix
sentit, diverses pàgines web d’organismes oficials com ministeris i altres ens estatals,
ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament – com si fossin
llengües diferents. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó
també un dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de
la llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques
culturals dels diversos governs dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de
poder comptar amb la participació de tots els governs dels territoris on el català és
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar
falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial
encara no és possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu
molt similar. Finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques
públiques genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en
català pels governs i les televisions públiques dels diversos territoris no es puguin
compartir recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o
tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és
especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre
les generacions més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió
de la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental, per a la coordinació de
les polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la
coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les
lletres que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta
proposta, tanmateix, no s’ha fet realitat mai, de manera que la llengua catalana, i els
seus parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i
les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia
posar les bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques
concretes.
Per tot això, el Grup Municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
Municipalista proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet
suposi menystenir altres denominacions existents.
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Segon.- Rebutjat qualsevol mesura que imposi impediments normatius,
administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on
aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta
unitat lingüística.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficialment la unitat de
la llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen
i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti
el secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
Quart.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts
valencianes, al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al
Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=10

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 15 de desembre de 2020, perquè es creï una plaça tècnica
d'igualtat i es doti l'Àrea de Feminisme i Igualtat d'un pressupost mínim
revisable anualment

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15
de desembre 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:
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
preveu que les polítiques públiques incorporin activament el principi d’igualtat i la
perspectiva de gènere a l’hora d’establir els seus criteris d’actuació.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
preveu la participació dels ens locals en les polítiques d’erradicació de la violència
masclista i destaca la importància de les mesures de prevenció, detecció, atenció i
recuperació com a eixos fonamentals d’intervenció, a més d’ampliar l’àmbit de
protecció dels fills i filles dependents i incloure la violència econòmica i sexual com a
formes de violència masclista.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix com a
competències dels municipis, entre d’altres, les funcions de crear i adequar els
mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere
en llurs actuacions polítiques, elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat
a què fa referència aquesta llei, i dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar
les desigualtats i les explotacions de les dones en tots els àmbits locals d’intervenció.

La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
preveu la formació i sensibilització de qualsevol professional de l’administració
pública que en algun moment de la seva carrera es pugui haver d’enfrontar a algun
cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o
expressió de gènere, davant del qual té el deure d’intervenir.
D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, els municipis de més
de 20.000 habitants ja poden assumir directament la titularitat de les competències
pròpies dels serveis socials bàsics, entre les quals hi ha les d’estudiar i detectar les
necessitats socials en llur àmbit territorial, crear i gestionar els serveis socials
necessaris, elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials, establir els
centres i serveis corresponents, coordinar els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, entitats associatives i altres que actuen en l’àmbit dels
serveis socials locals.
El Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal, al qual s’havia adherit
l’Àrea de Polítiques Socials de les Franqueses el 2015, va finalitzar el 2018.
Actualment l’Àrea de Feminisme i Igualtat de les Franqueses, creada a l’inici
d’aquesta legislatura, no disposa de personal tècnic propi assignat ni de pressupost
suficient per a complir tots els compromisos contrets i els objectius marcats al Pla
d’actuació municipal 2020-2023. La manca de personal propi i de pressupost suficient
ha limitat les accions d’aquesta àrea a accions únicament de visibilització.
Aquest mes de juny passat, les Franqueses es va declarar municipi feminista
mitjançant l’aprovació d’una moció que, entre altres punts, compromet el consistori a
implementar progressivament, dedicant-hi els recursos necessaris, les mesures
proposades al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes que el 2018 es va
elaborar al Baix Llobregat, unes mesures que preveuen actuacions molt concretes de
lluita contra les violències masclistes, de definició de protocols clars d’actuació en
casos d’assetjament sexual, d’incorporació de la visió de gènere en els procediments
de contractació pública, de promoció de polítiques de coeducació, de potenciació de
noms de dones al nomenclàtor, d’elaboració d’un llibre d’estil propi amb llenguatge no
sexista, d’incorporació de sancions sobre publicitat no sexista a les ordenances o de
foment de la conciliació familiar i coresponsabilitat en les tasques de cures, entre
d’altres.
La pandèmia de la Covid.19 té unes conseqüències especialment greus per a les
dones (agreujament de les situacions de violència masclista en les situacions de
confinament, una taxa d’atur i de precarietat laboral més alta, i més pes en les
tasques domèstiques i de cures) i això fa que les accions d’actuació davant les
situacions de violència masclista, les de prevenció i formació en coeducació i
l’activació de polítiques d’igualtat siguin encara més urgents i necessàries.
Per tot això el Grup Municipal Sa-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
Municipalista proposa al Ple de les Franqueses l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Crear una plaça de tècnica d’igualtat, de jornada completa, adscrita a l’Àrea
de Feminisme i Igualtat, amb la dotació pressupostària corresponent als pressupostos
de 2021 i següents.
Segon.- Assignar inicialment a aquesta plaça les funcions següents:
Impulsar, seguir, avaluar i revisar polítiques d’igualtat de gènere de forma transversal
en les diferents àrees municipals i vetllar perquè s’incorpori la perspectiva de gènere
en qualsevol acció, contractació, planificació i programació municipal.
Crear i gestionar un servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i un servei
d’atenció integral LGTBI+ a les Franqueses, amb un protocol d’intervenció en cas de
violència masclista que ofereixi una atenció integral i coordinada amb la resta de
serveis d’atenció a les persones i d’acció comunitària del municipi (acolliment
d’urgència, salut, inserció laboral, habitatge, prestacions econòmiques, atenció
psicològica, denúncia davant dels cossos policials i assessorament jurídic), i donarlos a conèixer a la població.
Dissenyar i coordinar accions i activitats tant de denúncia i sensibilització contra la
violència de gènere com de formació en coeducació i perspectiva de gènere,
transmetent una cultura igualitària que promogui les noves masculinitats i una
deconstrucció de la normalitat de gènere.
Dissenyar, conjuntament amb les entitats del municipi, accions i un programa
d’activitats anual que reivindiqui la visibilització de les dones en l’àmbit de la cultura,
la lluita feminista i l’apoderament de la dona, i que promogui la participació
sociopolítica de les dones.
Tercer.- Dotar l’Àrea de Feminisme i Igualtat de pressupost suficient per a iniciar
aquest any 2021 unes primeres línies d’actuació d’acord amb els compromisos
contrets en la moció del juny i les funcions incloses en aquesta moció.
Quart.- Anualment, revisar el pressupost destinat a aquesta àrea i valorar la
necessitat de crear noves places tècniques, especialment d’intervenció al carrer.
Cinquè.- Fer arribar una còpia d’aquests acords a les direccions dels diferents
centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi, als caps de les
diferents àrees d’aquest ajuntament i a totes les entitats del municipi.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=11

12. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord
Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de
desembre de 2020, perquè s'inclogui l'edifici de Can Giralt al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del
Vallès i sigui destinat a ús públic

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15
de desembre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i
Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i l’abstenció dels grups
municipals Junts per les Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es
transcriu íntegrament a continuació:
El llibre Del somni republicà a la foscor de la dictadura, sobre l’alcalde de les
Franqueses Francesc Montserrat Fontcuberta, que ho fou des de 1936 al 1938,
publicat per aquest Ajuntament dins de la Col·lecció Les Franqueses, en el marc de la
commemoració del 80è aniversari del bombardeig de les Franqueses, posa al
descobert la importància històrica de l’edifici de Can Giralt, ara magatzem de
l’empresa Agroquímica del Vallès. Aquest edifici, una nau de 600 metres quadrats de
planta, situada a l’interior de l’illa formada per la carretera de Ribes, la carretera de
Cànoves, el carrer de la Mare de Déu de Montserrat i el carrer de Sant Joaquim, va
ser rehabilitat i adaptat com a mercat municipal l’any 1936.
El projecte de remodelació encarregat per l’Ajuntament de les Franqueses per
adequar l’edifici com a mercat municipal fou obra de l’arquitecte Manuel Subiño, un
dels fundadors del GATCPAC (Grup d’Arquitectes Catalans per al Progrés de
l’Arquitectura Contemporània), exponent del racionalisme a Catalunya, que va portar
l’avantguarda del moviment arquitectònic funcionalista europeu, i que va ser assessor
de la Generalitat en el període de la Segona República.
L’edifici de Can Giralt (o Agroquímica) figura en l’Avanç del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Històric Arquitectònic de les Franqueses del Vallès, d’acord amb la fitxa
CAV-4, confeccionada el desembre de 1985 pels arquitectes Lluís Cuspinera, Vicenç
Oliveras i Joan Valls, on consta que es troba en bon estat de conservació. Malgrat
això, no va ser inclòs al document definitiu del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Històric Arquitectònic de les Franqueses del Vallès de l’any 2000, i va quedar exclòs
de protecció.
Als anys 2000 es va destruir la cleda del pati d’accés a l’edifici històric, que datava de
1886, i actualment aquest edifici està afectat pel pla d’urbanització del Sector UA-21 i,
segons el projecte vigent, no es preveu conservar-lo.
L’Ajuntament de les Franqueses ha de vetllar per la salvaguarda dels elements que
formen part del nostre patrimoni històric, com a testimoni fonamental de trajectòria i
identitat dels nostres pobles, perquè constitueixen una herència insubstituïble, que cal
transmetre en les millors condicions a les generacions futures, en les diferents formes
que aquest patrimoni es manifesta.
El Pla General d’Ordenament Urbanístic de les Franqueses del Vallès ha estat
modificat en diverses ocasions en el que es refereix a aquest sector urbanístic,
concretament els anys 1995, 2002, 2009 i 2018, però la tramitació d’aquesta última
modificació ha estat suspesa per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
fins que s’hi facin les modificacions, correccions i altres indicacions de millora que
reclama.
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Actualment l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’una part
d’aquest edifici, arran d’una contraprestació quan es construí l’edifici d’habitatges
situat a la carretera de Ribes número 125. A més, tècnicament és possible reformular
el projecte del Sector UA-21 per fer-lo compatible amb la protecció de la nau de Can
Giralt.
Tot i que la funcionalitat actual és d’una activitat privada, durant la Guerra Civil va
tenir una funció pública per als veïns i veïnes de les Franqueses, fins que l’any 1939
va tornar a mans privades. Durant aquell període l’edifici va servir com a magatzem i
punt de distribució de productes de les col·lectivitzacions alimentàries i agrícoles, i en
aquest sentit forma part del patrimoni de la memòria històrica del nostre municipi.
D’altra banda, els 600 metres quadrats de planta de l’edifici, que permeten un ús
polivalent, i la seva situació en l’eix que connecta els dos pols més importants de la
trama urbana de Corró d’Avall, constituïts per l’Ajuntament i el passeig del Primer
d’Octubre, i la plaça de l’Espolsada, el converteixen en un espai adequat per destinarlo a equipament públic. Protegir l’edifici i destinar-lo a ús públic permetria preservar
un element important de la memòria històrica, reforçar el caràcter cívic d’aquest eix i
atorgar més qualitat a l’espai públic i al seu entorn.
Un grup de persones, membres de l’Ateneu Popular la Tintorera, ha recopilat
informació suficient per avalar la importància històrica d’aquesta construcció, i també
avals de diversos arquitectes i historiadors vinculats amb la salvaguarda del patrimoni
històric i arquitectònic del nostre municipi, avals que s’adjunten a aquesta moció.
També s’hi adjunten signatures de suport dels familiars de l’alcalde Montserrat, de la
junta de l’Ateneu la Tintorera i del grup de treball que ha recopilat la informació que
aquí s’exposa.
Per tot això els grups municipals Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal proposen al Ple de les
Franqueses adoptar els següents
ACORDS:
Primer.- Incloure l’edifici de Can Giralt (conegut també com Agroquímica) al Pla
d’Especial Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès.
Segon.- Documentar adequadament les característiques arquitectòniques de l’edifici
(tenim notícia d’un artesanat metàl·lic que podria tenir valor per ell mateix) i el seu
estat actual, i establir les mesures oportunes per garantir que no es malmeti.
Tercer.- Establir mesures de valorització de l’edifici de Can Giralt com a element del
patrimoni de la memòria històrica durant el període de la Guerra Civil, pel seu valor
cultural, juntament amb els altres elements patrimonials que recuperen la memòria
democràtica al nostre municipi.
Quart.- Estudiar les possibilitats de l’edifici com a equipament d’ús públic, en virtut de
les seves característiques, dels seus antecedents històrics, de les necessitats del
municipi i de la voluntat expressada pels mecanismes de participació ciutadana
adients.

Cinquè.- Notificar aquests acords a la junta de govern local i a totes les àrees en què
s’organitza administrativament l’Ajuntament vinculades a aquest assumpte,
especialment Urbanisme i Cultura, a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Memòria Democràtica i a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Difondre el contingut d’aquest acord als mitjans de comunicació de
l’Ajuntament i d’àmbit municipal, 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, 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=20201222&punto=12

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

13. Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20201222&punto=13
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