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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2021/3 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  28 de gener de 2021  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 21.19 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 de les actes de les sessions anteriors 

 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes 
PLE/2020/13, PLE/2020/15 i PLE/2021/2, que corresponen a les sessions ordinària del 
dia 22 de desembre de 2020, extraordinària del dia 30 de desembre de 2020 i 
extraordinària urgent del dia 20 de gener de 2021, que s’ha entregat als regidors i 
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació 
a formular respecte als seus continguts. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquestes actes 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=20210128&punto=1 
 

 

 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=1
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2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es 

delegats de l'Alcaldia números 2020-2381 a 2020-2680 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2020 

 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2020-2381 a 2020-2680 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre 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=20210128&punto=2 
 
 

 

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

JGL/2020/48 a JGL/2020/51 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de desembre   
de 2020 
 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2020/48 a JGL/2020/51 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de desembre 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=20210128&punto=3 
 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
4. Proposta d’aprovació de la creació de Comissions informatives 

permanents i la fixació del seu règim d’organització i funcionament, així 
com la seva periodicitat 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=3


 

 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. La Junta de Portaveus, en la sessió ordinària del dia 22 d’octubre de 2020, va 
aprovar, 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, la moció presentada pel grup municipal dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés per la creació de comissions informatives permanents 
següents:  
 
I.- Comissió Informativa de Govern i Economia 
II.- Comissió Informativa de Territori i Ciutat 
III.- Comissió Informativa d’Acció Comunitària i Benestar 
IV.- Comissió Informativa de Serveis a la persona 
V.- Comissió Informativa de Presidència 
 
2. En data 3 de novembre de 2020 la Secretària de la Corporació va emetre informe 
jurídic sobre el procediment legal aplicable a la creació d’aquestes comissions segons 
la normativa de règim local.  
 
3. Per Memòria d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2020 es va valorar l’adequació 
de les Comissions Informatives proposades a les àrees establertes pel govern 
municipal i les regidories incloses en cada una d’elles. 
 
4. En data 12 de novembre de 2020 la Regidora de Règim Intern signa la proposta de 
dictamen de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple, en la qual es proposa la 
creació de les comissions establertes en la moció.  
 
5. La Comissió Informativa d’assumptes de Ple, en sessió ordinària del dia 19 de 
novembre de 2020, va dictaminar de manera desfavorable i 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) la proposta de 
dictamen de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple en la qual es proposava la 
creació de les comissions establertes en la moció.  
 
6. En data 21 de novembre de 2020 l’Alcalde de les Franqueses del Vallès signa una 
diligència en la que fa constar que es decideix no incloure en l’ordre del dia del Ple 
ordinari del dia 26 de novembre de 2020 la proposta de Ple sobre la creació de les 
comissions establertes en la moció, tenint en compte el dictamen desfavorable i per 
unanimitat dels grups municipals assistents a la Comissió informativa d’assumptes de 
Ple en la sessió del dia 19 de novembre de 2020.  
 
Fonaments legals 
 
1. Article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
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2. Article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
3. Articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
4. Articles 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, com a regidora de Règim Intern proposo al Ple de la Corporació l’adopció  
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear les Comissions Informatives permanents següents, integrades per les 
regidories que es relacionen, i d’acord amb la Memòria d’Alcaldia de data 11 de 
novembre de 2020:  
 

I.- Comissió Informativa de Govern i Economia, integrada per les regidories: 
 

- Hisenda;  
- Règim Intern.  

 

II.- Comissió Informativa de Territori i Ciutat, integrada per les regidories: 
 

- Agricultura i Medi Ambient;  
- Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats;  
- Obres, Serveis i Mobilitat;  
- Urbanisme. 

 

III.- Comissió Informativa d’Acció Comunitària i Benestar, integrada per les regidories: 
 

- Feminisme i Igualtat;  
- Gent Gran;  
- Participació i Relacions Ciutadanes;  
- Polítiques Socials i Habitatge;  
- Sanitat i Salut Pública;  
- Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència.  

 

IV.- Comissió Informativa de Serveis a la Persona, integrada per les regidories:  
 

- Cultura, Educació, Infància i Joventut;  
- Esports;  
- Pla de Barris;  
- Turisme.  

 

V.- Comissió Informativa de Presidència, integrada per la regidoria: 
 

- Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics. 

 

Segon.- Les funcions de les Comissions informatives són l’estudi i el dictamen previs 
dels assumptes que han de sotmetre’s a la decisió del Ple, així com el seguiment de la 
gestió de l’Alcalde o l’Alcaldessa, la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores 
que exerceixin delegacions.  



 

 

Tercer.- La composició de cadascuna de les Comissions Informatives serà la següent: 
 

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde.  
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per 

resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals.  
 
Quart.- Es permet que la Presidència de cada una de les Comissions Informatives 
assumeixi les funcions de representant, titular o suplent, del grup municipal al qual 
pertanyi, en cas que el representant, titular o suplent, del seu grup municipal no 
assisteixi a la sessió.  
 
Cinquè.- Es permet la possibilitat que el representant titular, o si escau, el suplent, de 
cada grup municipal, pugui assistir acompanyat d’un altre representant del seu grup 
municipal, sempre i quan aquest sigui càrrec electe municipal del Consistori. Aquesta 
persona acompanyant tindrà veu, però no vot.  
 

Sisè.- A les Comissions Informatives hi assistiran, si escau, els Caps de les Àrees 
corresponents a les regidories que es trobin incloses en cada una de les comissions.  
 

A requeriment de la presidència de cada Comissió, a les sessions també hi podran 
assistir, en cas que resulti necessari, la Secretària i la Intervenció municipal, així com 
la Gerència i Cap de Gabinet de l’Alcaldia i/o Presidència, personal eventual del 
consistori, així com la resta de personal de les Àrees corresponents a les regidories 
que es trobin incloses en cada una de les comissions.  
 

Els membres corporatius i personal citat anteriorment tindran veu, però no vot.  
 

Setè.- El sistema de votació dels dictàmens de les Comissions informatives serà el vot 
ponderat previst a l’article 58.3 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 60.5 del mateix text legal.  
 

Vuitè.- La convocatòria de les Comissions informatives es realitzarà, com a mínim, 
amb dos dies hàbils d’antelació al dia de celebració de la sessió.  
 

La convocatòria de cada una de les comissions haurà d’indicar l’ordre del dia de la 
sessió, així com l’hora, dia i el lloc de la seva celebració. En cas que la sessió es faci a 
través de mitjans telemàtics, a la convocatòria de la sessió s’hi inserirà l’enllaç de 
l’aplicatiu informàtic que permeti el seu accés per via telemàtica.   
 

Es permet la substitució de les actes de les sessions per videoactes o la gravació amb 
imatge i so de les mateixes.  
 

Novè.- La periodicitat de les Comissions informatives permanents serà de caràcter 
setmanal, bimensual, mensual o trimestral segons es consideri per la Presidència de 
cada una d’elles i atenent a la complexitat, rellevància o necessitats del servei que es 
puguin donar per les regidories incloses en cada una d’elles.  
 

La periodicitat de cada una de les Comissions informatives permanents indicades en el 
punt primer de la present resolució es determinarà, amb caràcter general, per Decret 
d’Alcaldia, a proposta de les presidències de cada una d’elles, el qual serà notificat als 
membres de cada una de les comissions en el termini de tres mesos des de 
l’aprovació del present acord per part del Ple municipal.  
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Desè.- La Comissió informativa mensual del penúltim dijous de mes, a les 19.30 hores, 
queda anul·lada, tenint en compte que es programaran noves sessions de cada una de 
les Comissions informatives indicades en el punt primer d’aquesta resolució, en les 
quals es dictaminaran els assumptes que s’han de sotmetre al Ple municipal, i segons 
la periodicitat indicada en el punt vuitè de la present resolució.  
 

Onzè.- Es podran celebrar sessions extraordinàries de les Comissions informatives 
indicades en el punt primer d’aquesta resolució en cas que així ho decideixi la seva 
presidència o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del seu nombre legal de 
membres.  
 
Dotzè.- Notificar aquests acords als portaveus dels diferents grups municipals, fent-los 
saber que hauran de designar el seu representant, titular i suplent, a les esmentades 
comissions establertes en el punt primer de la present resolució i notificar-ho per escrit 
a la Secretaria de l’Ajuntament, mitjançant instància en el registre d’entrada de la 
Corporació local.  
 
Tretzè.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels 
grups municipals a les Comissions Informatives, un cop designats pel grup 
corresponent, així com els membres corporatius i resta de personal permanent en 
cada una de les comissions, d’acord amb el què estableix l’apartat cinquè de la present 
resolució.  
 
Catorzè.- Notificar aquests acords a les àrees de l’Ajuntament, pel seu coneixement i 
efectes oportuns.  
 
Quinzè.- Publicar aquests acords al 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. 

 
Setzè.- 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. 
 
Es deixa el punt sobre la taula. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=4 
 
 

 

 
5. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació, de la 

plantilla de personal i de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2021 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=4


 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Format el Pressupost General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 
2021, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de 
tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 
del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
  
Vist i conegut el contingut dels informes de la secretaria. 
  
Vist l'Informe d'Intervenció 
  
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a 
l'exercici econòmic 2021, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum 
consolidat per capítols el següent: 
 

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS NO FINANCERES   

A.1. OPERACIONS CORRENTS 20,438,204,72 

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 7,486,993,09 

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 11,143,727,19 

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 183,100,00 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 1.613,384,44 

CAPÍTOL 5: Fons contingència 11.000,00 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 4,667,300,00 

CAPÍTOL 6: Inversions Reals 4,667,300,00 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 0 

B) OPERACIONS FINANCERES 1,327,000,00 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 0 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 1,327,000,00 

TOTAL: 26,432,504,72 

    

ESTAT D'INGRESSOS 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 24,205,072,72 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 23,078,504,72 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 9,973,300,00 

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 360.000,00 

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres 
Ingressos 

5,949,587,00 

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 6,297,607,72 

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials  498,010,00 
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A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 1.126,568,00 

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 0 

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 1,126,568,00 

B) OPERACIONS FINANCERES 2.227,432,00 

CAPÍTOL 8: Actius Financers 11,000,00 

CAPÍTOL 9: Passius Financers 2.216,432,00 

TOTAL: 26,432,504,72 

  
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
  
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2021, les Bases 
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte 
de presentació de reclamacions pels interessats. 
  
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti 
cap reclamació. 
  
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Es deixa el punt sobre la taula. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=5 
 

 

 
6.  Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que 

tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en 
el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses 
del Vallès 

 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
ATÈS que per acord de la Junta de Govern local de 17 de desembre de 2020 es va 
resoldre, entre d’altres, concedir la llicència per a legalització de diferents actuacions 
realitzades a la finca de Can Santa Digna, (parcel·la 14 del polígon 15), d’aquest terme 
municipal, 
  
VISTA la sol·licitud presentada en data 8 de gener de 2021, amb Registre d’Entrada 
número 2021-E-RE-76, pel senyor Domènec Domenech Roig, en representació de la 
Fundació Privada Mercè Fontanilles, en què sol·licita que li sigui concedida la 
bonificació de la liquidació relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
associada a l’expedient. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=5


 

 

   
TENINT  EN  COMPTE  allò  que  preveu  l’article  7.1  de  l’ordenança  fiscal  núm.  
13, conforme  al  qual  podran  gaudir  d’una  bonificació  del  95%  de  la  quota  de  
l’impost aquelles obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora 
d’edificacions incloses en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
Les Franqueses del Vallès. 
   
ATÈS que  la  finca  objecte de  les obres  es  troba  al Pla Especial  de  Protecció  del 
Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès, a la fitxa LL-14. 
   
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme. 
   
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen les ordenances fiscals de l’ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, així com l’article 103.2 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. 
   
Aquesta Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, 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.- Estimar la sol·licitud presentada en data 8 de gener de 2021, amb Registre 
d’Entrada número 2021-E-RE-76, pel senyor Domènec Domenech Roig, en 
representació de la Fundació Privada Mercè Fontanilles 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. 
   
Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 2009000660, per un import de 1.194,39 €, 
en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent 
a l’expedient 3853/2020 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals 
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
   
Tercer.-  Aprovar  la  liquidació  núm.  2109000032,  per  un  import  de  190,81  €,  en 
concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a 
l’expedient 3853/2020, 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. 
   
Quart.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament. 
 
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=20210128&punto=6 
 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=6
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7.  Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió del dia 21 de gener de 2021, per al desplegament de mesures 
contra la segregació escolar de les Franqueses del Vallès 

 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
21 de gener de 2021, voten a favor els grups municipals Imagina Esquerra en Comú-
Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista, vota en contra el grup municipal Junts per les 
Franqueses, i s’absté el grup municipal dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, quedant rebutjada la moció amb el vot de qualitat en contra de la presidenta 
de la Junta, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Exposició de motius 
 

En el document Projecte educatiu marc dels serveis educatius de l’àrea d’infància i 
joventut de les Franqueses, aprovat el 2012 s’afirma: 
 
“La finalitat de l’Educació en l’àmbit municipal té a veure amb la responsabilitat de les 
administracions envers el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats dels ciutadans 
en general i, en especial, dels infants i els joves.” (pàg. 6) 
 
“Plantegem la metodologia dels serveis educatius de lleure d’infància i joventut a les 
Franqueses amb especial cura i sensibilitat envers qüestions com (...) Treballar la 
comunicació, relació i cohesió entre els infants, joves i famílies dels diferents pobles 
que configuren el municipi.” (pàg. 9) 
 
En l’annex 3 del mateix document se cita el paràgraf 1 de l’article 29 de la Declaració 
Universal dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, aprovada per la 29 
Conferència General de la Unesco el 12 de novembre de 1997. En aquest paràgraf 1 
s’afirma que l’educació de l’infant ha d’estar encaminada, entre altres objectius, a: “d) 
Preparar l’infant a una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de 
comprensió, pau, tolerància, igualtat entre els sexes i amistat entre tots els pobles, 
grups ètnics, nacionals i religiosos.” 
 
Dins el Projecte educatiu Comunitat i Escola (dels curs 2019-2020), dels mateixos 
serveis educatius, s’afirma que un objectiu general és promoure la cohesió social. 
També s’hi informa que dins l’Àrea d’Educació existeix una Comissió de Garanties 
d’Admissió per assignar plaça a la matrícula fora de termini, per als ensenyaments 
obligatoris en centres educatius públics d’Educació Infantil de 2n cicle, Primària i 
Secundària. 
 
En el document Combatre la segregació escolar de l’amenaça a l’oportunitat, de 
Xavier Bonal i Joan Cuevas 
(https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/p/a/q/x/t/0/y/6/o/guiasegregacioescolar.pdf) es 
defineix la segregació escolar com: 
 

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/p/a/q/x/t/0/y/6/o/guiasegregacioescolar.pdf


 

 

 

“la distribució desigual de l’alumnat entre els centres educatius d’un territori. Aquest 
fet provoca que alguns centres tinguin un percentatge d’alumnes d’origen immigrat o 
amb necessitats socioeconòmiques per sobre del que hi ha al seu territori. La 
composició desequilibrada d’aquests centres fa que sovint siguin poc desitjats per 
moltes famílies del seu entorn i, per tant, aquest desequilibri s’aguditza any rere any.” 
 
Segons les anàlisis de la Fundació Jaume Bofill, les Franqueses pateix un alt nivell de 
segregació escolar a l’educació primària: amb uns índexs de dissimilitud que 
empitjoren de manera continuada, com es veu en el quadre següent: 
 

ÍNDEXS DE DISSIMILITUD 

2006-07 2011-12 2013-14 2018-19 

0,17 0,4 0,48 0,56 

 
Mentre que el curs 2006-07 teníem una situació força equilibrada, el curs 2018-19 
havíem passat a ser un dels 12 municipis de Catalunya amb nivells greus de 
segregació escolar. 
 
Font: La segregació escolar a Catalunya (I): La gestió del procés d’admissió 
d’alumnat. Juliol 2016 
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestio
procesadmissio_defok.pdf 
Vols saber quin grau de segregació hi ha al teu municipi? Data 8.06.2020  
https://fundaciobofill.cat/publicacions/vols-saber-quin-grau-de-segregacio-escolar-te-
el-teu-municipi 
 
Les Franqueses no disposa d’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), un dispositiu 
clau per poder orientar les famílies i articular estratègies contra la segregació escolar, 
especialment en l’actual context de crisi per la Covid-19, que provocarà un increment 
de la segregació escolar si no es despleguen mesures efectives i urgents per fer-hi 
front. Hi ha tres factors que empitjoraran la situació: 
 
El nombre de famílies vulnerables augmenta amb rapidesa. Tenint en compte que no 
hi ha prou mecanismes per poder-les identificar, diagnosticar i acompanyar, la 
segregació escolar s’incrementarà. 
 
L’alumnat matriculat fora de termini també augmenta, sobretot de casos de famílies 
que estan patint situacions d’estrès i vulnerabilitat i que per motius diversos no fan el 
procés d’inscripció a temps. Si no se’n fa un bon seguiment i orientació, aquestes 
famílies tendiran a ocupar les places lliures que quedin fora de termini en pocs 
centres, cosa que incrementarà la segregació. 
 
L’augment de la mobilitat residencial de les famílies per raons de vulnerabilitat amb 
l’habitatge i la feina fa augmentar l’anomenada matrícula viva, és a dir, l’alumnat que 
s’incorporarà al centre educatiu un cop començat el curs. La manca de mecanismes 
per gestionar aquesta matrícula viva des d’una perspectiva equilibrada farà 
incrementar la segregació escolar. 
 
Per tot això el grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista proposa al Ple adoptar els següents 

https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf
https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf
https://fundaciobofill.cat/publicacions/vols-saber-quin-grau-de-segregacio-escolar-te-el-teu-municipi
https://fundaciobofill.cat/publicacions/vols-saber-quin-grau-de-segregacio-escolar-te-el-teu-municipi
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ACORDS: 
 
Primer.- Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) conjuntament amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per regular el procés de 
matriculació a l’educació infantil, primària i secundària, amb l’objectiu de garantir la 
transparència i la legalitat en el procediment d’admissió d’alumnes als centres 
sostinguts amb fons públics. Aquest OME ha d’atendre totes les famílies que hagin de 
preinscriure un infant per primera vegada, que vulguin canviar de centre educatiu o 
que hagin d’escolaritzar un infant una vegada iniciat el curs escolar, dins i fora dels 
terminis de preinscripció i matriculació. 
 
Segon.- Articular una comissió de garanties d’admissió, des que comença el període 
de preinscripció de matriculació i durant tot el curs escolar, coordinada amb l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME), on hi hagi representació de la inspecció educativa, 
de l’Ajuntament, la direcció dels centres públics de primària i de secundària, l’Equip 
d’Assessorament i Orientació Pedagògic (EAP) i els Serveis Socials municipals. 
Aquesta comissió de Garanties d’Admissió ha de tenir les funcions de: 
 
“Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu entre tots els centres” (art. 46.2 LEC). 
 
Establir i clarificar de manera conjunta criteris clars i consensuats per a la detecció 
d’alumnes vulnerables (NESE per raó socioeconòmica – tipus B – o d’origen -tipus C-) 
i també alumnes NEE (Necessitats Educatives Especials) i distribuir-los entre tots els 
centres del municipi, de manera que garanteixin la distribució equilibrada de l’alumnat 
tant en temps de la matriculació com fora de termini (l’anomenada matrícula viva). 
 
Establir itineraris clarament definits entre escoles d’Educació Primària i escoles de 
Secundària Obligatòria que evitin la reproducció de la segregació, reforcin la 
continuïtat educativa i la percepció dels centres adscrits com a centre únic. 
 
Tercer.- Garantir els recursos necessaris (beques del 100% de menjador i 
d’extraescolars i transport gratuït) perquè es pugui portar a terme aquesta distribució 
d’alumnes i aconseguir baixar l’índex de segregació escolar. 
 
Quart.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reduir la 
ràtio del primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3), de 25 alumnes a 18, per 
afavorir una distribució equitativa dels infants a tot el municipi, que la matriculació 
d’alumnes fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els 
centres, i evitar que en alguns centres es vagi reduint el nombre de places fins a la 
supressió de línies. 
 
Cinquè.- Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de 
Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, com a impulsor del Pacte Contra la 
Segregació Escolar de Catalunya, als consells escolars de centre, les associacions de 
famílies d’alumnes de les escoles i instituts, l’Escola d’Adults, els patronats de Cultura 
i d’Esports, l’Associació Cívica i Cultura de Corró d’Avall, el Centre Cultural de Marata, 
les associacions de veïns del municipi, els consells de poble de Llerona i Corró 
d’Amunt, el Consell de Pagesia i les entitats locals que treballen en el món de la 
cultura, el lleure i les activitats extraescolars. 



 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=7 
 

 

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

Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 21 de gener de 2021, per l'adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de 
la Comunicació Pública i per la creació de l'Organisme Autònom de 
Mitjans de Comunicació de les Franqueses del Vallès 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
de gener de 2021, 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, i les abstencions dels grups municipals Junts 
per les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que 
es transcriu íntegrament a continuació:   
 
L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
defineix les funcions de les publicacions municipals de la manera següent: Les 
corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la 
participació de tots els ciutadans en la vida local. Les formes, els mitjans i els 
procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva 
potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que 
corresponen als òrgans representatius. 
 
Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat 
pública – premsa escrita, radio, televisió, webs municipals i ciutadanes - respectin una 
sèrie de principis.  
 
L’any 2003, en el marc del Postgrau de Comunicació Local que organitza la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB van elaborar el Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública davant la necessitat de millorar la 
informació local pública al servei de la ciutadania. Aquest Decàleg es basa en uns 
principis bàsics amb la recomanació que siguin respectats pels mitjans locals de 
titularitat pública, de manera que aquests: 
 
1.- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi. 
2.- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent. 
3.- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania. 
4.- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. 
5.- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme. 
6.- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat. 
7.- Han de despertar l’Interès de la ciutadania. 
8.- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris. 
9.- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius. 
10.- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=7
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La crònica periodística de l’activitat política municipal ha d’explicar les diferents 
propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diversos grups polítics 
representats. Igualment, el decàleg alerta dels riscos del partidisme i la utilització dels 
mitjans públics com a eines de propaganda política del partit que governa. 
 

Podem revisar i veure com des de l’inici d’aquesta legislatura totes les publicacions en 
els canals institucionals de l’Ajuntament de Les Franqueses (xarxes socials, butlletí 
5.1 i web municipal) son utilitzades de manera sistemàtica per potenciar la imatge de 
l’alcalde i del seu partit. La utilització en exclusiva d’imatges de regidors i regidores 
del govern, la omissió o censura d’imatges en les que apareixen regidors i regidores 
de l’oposició, la tergiversació de la informació en benefici del partit que governa i 
l’omissió de publicar qualsevol entrevista, referencia o noticia sobre l’acció política de 
l’oposició fonamenten una falta de pluralitat i informació a Les Franqueses que xoca 
directament amb la normalitat democràcia. 
 

En conseqüència de conformitat amb el Decàleg de Bones Pràctiques de la 
Comunicació Local Pública, concretament amb el punt 9), i d’acord amb els articles 85 
de la Llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, en la nova versió 
donada per la llei 27/2013 i 249.2 b) i 254 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 el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 
13 de juny, la Llei d’Hisendes Locals, la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
Règim jurídic del sector públic, la llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la llei 9/2017 de 
Contractes del sector públic i la resta de normativa de règim local que sigui 
d’aplicació, es fa imprescindible la creació de l’Organisme Autònom de Mitjans de 
Comunicació de Les Franqueses del Vallès (en endavant OAMC de Les Franqueses 
del Vallès) com a institució municipal tutelada per l’Ajuntament i constituïda en 
l’exercici de les potestats d’autoorganització, en règim de descentralització i en forma 
d’organisme autònom local de caràcter administratiu amb representació de tots el 
grups municipals. 
 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès sol·licita al Plenari l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

1. L’adhesió de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès al Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Pública, i en conseqüència el respecte i aplicació  
dels principis del Decàleg per part de l’àrea de Comunicació: 
 

1 Actuar com a elements cohesionadors del municipi: Ha de fer «poble» o «ciutat» 
fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les 
diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i 
relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: 
econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.  
 

2 Informar d’una manera veraç, plural i transparent: Ha de donar compte de la gestió 
que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han 
expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, ha 
d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents 
grups polítics representats i les votacions emeses.  



 

 

3 Ser un referent informatiu per a la ciutadania: Els i les professionals responsables 
dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los 
d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular 
(diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals 
davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats 
als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin 
eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de 
les diferents opcions polítiques.  
 

4 Fomentar el debat públic per a la participació democràtica: Els mitjans de 
comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les 
informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, 
del personal tècnics especialitzat, de representants de les organitzacions de la 
societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir 
l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans 
audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través 
d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir 
solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.  
 

5 Promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme: Els mitjans de 
comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa 
social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les 
organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o 
d’altres formats informatius.  
 

6 Evitar el partidisme i la manca de professionalitat: Mitjançant un tractament 
contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als 
diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la 
participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda 
política del partit o la coalició que deté el poder.  
 

7 Despertar l’interès de la ciutadania: Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, 
precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i 
condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars 
entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i 
la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.  
 

8 Estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris: Han de tenir professionals 
que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels 
recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la 
professió periodística.  
 

9 Funcionar a través d’òrgans de gestió participatius Els mitjans de comunicació local 
de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells 
editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les 
persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les 
organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.  
 

10 Gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques del municipi: Les institucions 
o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat 
pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una 
anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han 
d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques 
necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi. 
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2. Establir un mecanisme de participació de tots els grups municipals per tal de 
garantir l’aplicació del decàleg anunciat en l’apartat 1 d’aquesta moció. 
 

3. En cas que no prosperi el mecanisme de participació en el punt 2, procedirà la 
creació de l’Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de Les Franqueses 
del Vallès (OAMC de Les Franqueses del Vallès) com a institució municipal tutelada 
per l’Ajuntament de Les Franqueses i constituïda en l’exercici de les potestats 
d’autoorganització, en règim de descentralització i forma d’organisme autònom local 
de caràcter administratiu amb representació de tots el grups polítics municipals. 
 

Els òrgans de govern i d’administració de l’OAMC de Les Franqueses del Vallès seran 
els següents:  
 

a) El Consell d’Administració.  
b) El/La President/a i vicepresidència  
 

La designació, cessament o substitució dels òrgans de govern correspondrà al Ple de 
l’Ajuntament. 
 

El Consell d’Administració serà l’òrgan superior de govern i està integrat per:  
 
a) La presidència.  
b) La vicepresidència.  
c) Un nombre de vocals equivalents a 1 càrrec electe per cada grup municipal, els 
quals seran nomenats pel Ple municipal a proposta dels diferents grups municipals i 
actuaran en règim de vot ponderat. Si hi haguessin regidors/es no adscrits a cap grup 
municipal, tindrien dret a formar  
part del Consell d’Administració amb un únic vot per cada regidor/a.  
d) Vocalies representants de persones col·laboradores dels diferents mitjans 
audiovisuals i escrits (veu i sense vot). 
 
4 L’OAMC de Les Franqueses del Vallès, gaudirà de personalitat jurídica pròpia i 
pública, autonomia financera i funcional, obtenint els seus recursos de les partides 
pressupostaries de l'àrea de comunicació de l'ajuntament, així com plena capacitat 
d’obrar conforme a la legislació vigent a fi de poder exercir i desenvolupar, sense 
perjudici de les facultats de tutela que corresponguin a l’Ajuntament, les finalitats que 
li siguin pròpies, que es determinaran estatutàriament I que es basaran principalment 
en les següents funcions: 
 
a) La gestió del servei públic del butlletí municipal i l’establiment de les relacions 
periodístiques amb el consorci TDTL i VOTV.  
 
b) La gestió del servei públic de la pàgina web corporativa i xarxes socials de 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i d’altres pàgines o xarxes socials 
dependents d’aquest ajuntament.  
 
c) La promoció, producció i explotació de qualsevol activitat relacionada amb la 
informació, comunicació i publicitat per qualsevol mitjà, tant escrit com auditiu, 
audiovisual o digital.  
 
La compra i venda de programes audiovisuals i espais publicitaris per emetre per 
ràdio, televisió, premsa o qualsevol altre mitjà relacionat amb la comunicació 



 

 

 
5 L’OAMC de Les Franqueses del Vallès estarà constituït i operatiu en el període 
màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present moció, creant-se a tal efecte una 
comissió de treball per la redacció dels seus estatuts amb representants de tots els 
grups municipals amb representativitat al consistori. 
 
6 Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, 
a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats 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=20210128&punto=8 
 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 
9. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210128&punto=9 
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