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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2021/6 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 de març de 2021  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 22.54 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 

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/2020/14 i PLE/2021/4, que corresponen a les sessions extraordinària i ordinària 
dels dies 22 de desembre de 2020 i 25 de febrer de 2021, respectivament, 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 setze 
membres assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
  
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=1 
 

 

 

 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&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 2021-246 a 2021-479 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2021 

 

 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2021-246 a 2021-479 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2021, 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=20210325&punto=2 
 

 

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

JGL/2021/04 a JGL/2021/07 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 4 i 25 de febrer de 2021 

 

 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2021/04 a JGL/2021/07 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 4 i 25 de febrer de 2021, 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=20210325&punto=3 
 

 

 
4. Donar compte del Decret número 2021-239 de 29 de gener, en què es 

resol donar-se per assabentat de la transmissió d’una branca d’activitat 
integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua 
que SOREA desenvolupa a Catalunya a favor d’AGBAR amb efectes d’1 
de de gener de 2021 i, conseqüentment, AGBAR se subroga en tots els 
drets i obligacions del contracte subscrit el 25 de març de 1997 i de 
posteriors modificacions, entre aquest Ajuntament i la mercantil SOREA 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=3


Antecedents de fet 
   

En data 25 de març de 1997 es va subscriure el contracte per a la gestió i explotació 
del servei municipal d’aigua potable al municipi de les Franqueses del Vallès, entre 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la societat mercantil SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA.  
 

El dia 16 de desembre de 2020, l’empresa SOREA SA va presentar una instància 
amb registre d’entrada núm. 2020-E-RE-4880. En l’esmentada instància fa constar 
que, amb efectes 1 de gener de 2021, es procedeix a la transmissió d’una branca 
d’activitat integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua que 
SOREA desenvolupa a Catalunya a favor d’AGBAR. Juntament amb la instància 
aporta la documentació següent:  
   

- Document formalitzat per la representació de les empreses AGBAR i SOREA, 
explicant l’acord entre ambdues societats  

- Apoderament de SOREA  

- Apoderament d’AGBAR  

- Un annex amb un informe jurídic  

- Certificat del Registre Mercantil de Sociedad General de Aguas de Barcelona  

- Declaració responsable de Sociedad General de Aguas de Barcelona conforme no 
concorre cap circumstància de les establertes en l’article 71 LCSP. 
   

Fonaments jurídics 

   

L’article 98.1 LCSP estableix el següent: 
   

«1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la 
fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del 
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de 
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad 
a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse 
al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas 
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, 
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la 
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se 
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de 
resolución por culpa del adjudicatario. 
   

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido» 

   

Pel que fa a la solvència econòmica, financera i tècnica o professional de AGBAR, 
cal tenir en compte que aquesta solvència que ja tenia SOREA succeeix a SOREA. 
   

L’article 98.1 LCPS anteriorment transcrit estableix que l’empresa ha de comunicar la 
circumstància que s’hagi produït. 
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AQUESTA Àrea de Règim Intern, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 27 de 
juny de 2019, i assabentat el Ple de la Corporació local en data 11 de juliol de 2019, 
   

RESOLC 

   

Primer.- DONAR-SE per assabentat de la transmissió d’una branca d’activitat 
integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle integral de l’aigua que SOREA 
desenvolupa a Catalunya a favor d’AGBAR amb efectes d’1 de de gener de 2021 i, 
conseqüentment, AGBAR se subroga en tots els drets i obligacions del contracte 
subscrit el 25 de març de 1997 i de posteriors modificacions, entre aquest 
Ajuntament i la mercantil SOREA.  
   

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a les dues societats interessats, i 
COMUNICAR-HO a l’àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat d’aquest Ajuntament.  
   

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple, en la propera sessió que se 
celebri. 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=4 

 

 

 
5. Donar compte del recurs d'alçada interposat contra la resolució dictada 

per la cap del servei territorial de Transports de Barcelona el 18 de 
febrer de 2021, relativa a la modificació de les condicions de prestació 
del servei de transport de Transgran 
 

 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, AMB DOMICILI A LA CARRETERA DE RIBES, NÚM. 
2 DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS (CP 08520) 
   
Formulo RECURS D’ALÇADA contra la resolució dictada per la cap del servei 
territorial de Transports de Barcelona el 18 de febrer de 2021 (la seva referència V-
6439/V-1878), relativa a la modificació de les condicions de prestació del servei de 
transport de TRANSGRAN, i que va ser notificada a aquest Ajuntament el dia 19 de 
febrer de 2021, amb Registre d’Entrada 2021-E-RC-647 
   
Ho faig en virtut d’allò que disposen els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
   
Fonamento el present en base a les següents 
   
AL·LEGACIONS 
   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=4


Primera.- El dia 7 de gener de 2021, aquest ajuntament va rebre una comunicació de 
la Cap del Negociat de Concessions del Servei Territorial de Transports de 
Barcelona, amb Registre de Sortida del Departament de Territori i Sostenibilitat amb 
núm.  S 9000/00001497/2021. En l’esmentada comunicació se’ns informava que 
l’empresa SAGALÉS, SA, havia sol·licitat autorització per modificar les condicions de 
prestació dels serveis L1, L3, L20, L21 i L22. En l’esmentada comunicació, a més, es 
va concedir un termini de deu dies hàbils perquè l’ajuntament pogués efectuar les 
observacions que cregués convenient.  
   
Segona.- El dia 14 de gener de 2021 aquest ajuntament, a través del Regidor 
delegat d’Obres, Serveis i Mobilitat, sr. MOISÉS TORRES ENRIQUE, va presentar 
un escrit d’al·legacions al Servei Territorial de Transports de Barcelona, i que a 
continuació es transcriu en la seva literalitat: 
  
“En resposta a la comunicació de data 7 de gener de 2021, registre de sortida 
EACAT S 9000/00001497/2021, en referència a la petició de l’empresa Sagalés, SA 
sol·licitant autorització per modificar les condicions de prestació dels serveis de les 
línies L1, L3, L6, L21, L22 i L23, i revisat en document annex “20210111_2021-E-RC-
30 20201227.ANNEX.HORL1.3.6.20.21.22.TRANSGR.pdf” exposem: 
   
Que en les últimes reunions de la comissió del TransGran amb els diferents agents 
implicats per a la renovació del conveni del transport públic de la conurbació de 
Granollers i per tal d’adaptar els pressupostos a la nova situació a causa de la 
pandèmia, es van proposar per l’any 2021, la supressió dels serveis especials dels 
mercats, les reduccions d’expedicions en dissabtes, diumenges i festius i l’eliminació 
de les últimes expedicions de les línies centrals del Transgran. 
   
Que en el document presentat per l’empresa Sagalés es proposa, també, la 
supressió de totes les expedicions del mes d’agost de la L6. Els representants de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a ajuntament afectat, no han donat el 
vist i plau a aquesta modificació. Pensem que si l’estiu passat, quan la situació de la 
pandèmia era més greu que actualment, es va mantenir el servei dels feiners del 
mes d’agost, ha de seguir igual per al mes d’agost del 2021.” 
   
Tercera.- L’escrit d’al·legacions transcrit en l’ordinal segon, va ser tramès al 
Departament de Territori i Sostenibilitat el dia 15 de gener de 2021, amb Registre 
d’Entrada núm. 9033/5142/2021. Per tant, les al·legacions formulades per aquest 
ajuntament van ser presentades en temps i forma. 
   
Quarta.- Que el dia 19 de febrer de 2021 ha tingut entrada en el Registre d’aquest 
Ajuntament la resolució que és objecte d’impugnació, dictada per la cap del servei 
territorial de transports de Barcelona, en la qual s’autoritza l’Empresa Sagalés SA, 
com a titular del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Sant Feliu 
de Codines i Barcelona, amb filloles (V6439) i Barcelona a Granollers, amb filloles 
(V1878) la modificació de les condicions de prestació dels serveis L1, L3, L6, L20, 
L21 i L22. 
   
Cinquena.- Que en la part expositiva de la resolució que ara és objecte 
d’impugnació, en el seu Fonament de dret núm. 2 assenyala que “Atès que en el 
termini establert no s’ha rebut cap al·legació pel que s’entén la conformitat dels ens 
locals afectats”. 
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Sisena.- Que resulta obvi, a la vista del que s’ha esposat fins ara, que no s’han tingut 
en compte les al·legacions presentades el 15 de gener de 2021 per l’ajuntament que 
represento.   
   
Setena.- L’article 88 de la Llei 39/2015 estableix que “la resolució que posi fi al 
procediment, decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i aquelles 
altres derivades del mateix”. Per tant, aquest Servei havia de resoldre la petició de 
SAGALÉS tenint en compte les al·legacions formulades per aquest Ajuntament.  
 
Aquesta omissió comporta una infracció de l’article 88 citat. 
   
Per tot el què he exposat,   
  
SOL·LICITO 
  
Que es tingui per interposat en temps i forma, RECURS D’ALÇADA contra la 
Resolució dictada per la cap del servei territorial de Transports de Barcelona el 18 de 
febrer de 2021 (la seva referència V-6439/V-1878), relativa a la modificació de les 
condicions de prestació del servei de transport de TRANSGRAN i, per tant, es dicti 
una nova resolució sobre la modificació de les condicions de prestació dels serveis 
L1, L3, L20, L21 i L22, tenint en compte les observacions recollides en l’escrit del dia 
14 de gener de 2021, transcrites en l’al·legació segona. 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=5 

 

 

 
6. Donar compte de la renúncia del senyor Juan Antonio Corchado Ponce 

al càrrec de regidor en representació del grup municipal dels Socialistes 
de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

Tenint constància de la renúncia del Sr. Juan Antonio Corchado Ponce, per escrit, en 
data 1 de març de 2021 i amb registre d’entrada núm. 2021-E-RE-961, es procedeix 
a comunicar en sessió plenària dita renúncia. 
  
Es dona compliment a allò establert en l’article 9 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en virtut del qual la renúncia haurà de fer-se per 
escrit davant el Ple de la Corporació. 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=6 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=5
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=6


 
7. Donar compte del decret de l'alcalde número 2021-562 de data 8 de 

març, en què es resol designar el senyor José Antonio Aguilera Galera 
com a representant titular del grup municipal dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Junta de Portaveus, i 
la senyora Marta Reche Lavado com a representant suplent del grup 
municipal a la Junta de Portaveus 
 

 

Antecedents de fet 
 
1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va acordar crear la 
Junta de Portaveus de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a òrgan 
complementari de l’organització municipal.  
 
2. En l’esmentat acord plenari de data 11 de juliol de 2019 es va determinar que la 
Junta de Portaveus serà presidida per l’Alcalde o persona en qui delegui i l’integrarà 
el portaveu, o si escau, el portaveu suplent, de cada Grup polític municipal:  
 

- Grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) 
- Grup municipals dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés 

(PSC-CP) 
- Grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM) 
- Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV) 
- Grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 

(Sal-CUP-Amunt) 
 
3. Per Decret de l’alcalde número 2019-1969 de data 12 de juliol es va resoldre, 
entre d’altres, designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la 
Junta de Portaveus. 
 
4. Mitjançant escrit 2021-E-RE-988 de data 3 de març, presentat per la regidora 
senyora Marta Reche Lavado del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP), i signat per tots els membres integrants del grup 
municipal, es comunica que, amb efectes del dia 3 de març de 2021, s’ha designat el 
senyor José Antonio Aguilera Galera com a portaveu titular del grup municipal i la 
senyora Marta Reche Lavado com a portaveu adjunta. 

 
Fonaments legals 
 
1. Articles 34 i 35 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.  
 
En virtut de la facultat atorgada per acord plenari de data 11 de juliol de 2019, i vistes 
les designacions efectuades pels grups municipals,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- Designar el senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant titular 
del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
a la Junta de Portaveus, i la senyora Marta Reche Lavado com a representant 
suplent del grup municipal a la Junta de Portaveus.  
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Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri la Junta 
de Portaveus i el Ple de la Corporació.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al regidor senyor José Antonio Aguilera Galera i 
a la regidora senyora Marta Reche Lavado del grup municipal dels Socialistes de 
Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP). 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=7 

 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
8. Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres 

integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
Per Decret de l’Alcalde número 2019-1806 de data 26 de juny, es va resoldre delegar 
les funcions de Presidència del Consell de Poble de Corró d’Amunt al senyor Jordi 
Ganduxé i Pascual, regidor del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF). 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol de 2019, va designar els 
regidors/es que han de formar part del Consell de Poble de Corró d’Amunt en l’actual 
mandat corporatiu. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessions dels dies 26 de setembre de 2019, 28 de 
novembre de 2019 i 30 d’abril de 2020, va ratificar el nomenament dels representants 
de les associacions de Corró d’Amunt i del representant veïnal com a membres 
integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt. 
 
El President del Consell de Poble de Corró d’Amunt, mitjançant escrit 2021-E-RC-552 
de data 11 de febrer, sol·licita, entre d’altres, el nomenament de la senyora Cristina 
Jiménez Aguayo, en qualitat de vocal i en substitució de la senyora Susana Bru 
Alajarin, en representació de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt; i el 
nomenament de Mossèn Sergi González Ferreiro, en qualitat de vocal i en substitució 
del senyor Jaume Travé Colomé, en representació de la Parròquia de Sant Mamet. 
 
Fonaments de dret 
 
L’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells de Poble d’aquest municipi, 
aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de novembre de 1995 i modificats per 
acord de Ple en sessió el dia 30 de juliol de 2020, estableix: 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=7


“e).- El govern del Consell del Poble estarà constituït per: el President o Presidenta, el 
vicepresident o vicepresidenta, i els vocals que corresponguin. Tots els nomenaments 
hauran de ser ratificats pel Ple municipal. Tots els integrants podran designar un 
suplent, que en el cas d’absència pugui substituir el seu titular. Els membres suplents 
també seran ratificats pel Ple. En el cas dels i les vocals que siguin membres electes, 
només podran designar com a suplents a altres membres electes de la Corporació.” 
 
Aquesta àrea de Règim Intern proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Cristina Jiménez Aguayo com a 
membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en 
representació de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, en substitució 
de la senyora Susana Bru Alajarin. 
 
Segon.- Ratificar el nomenament de Mossèn Sergi González Ferreiro com a membre 
integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en 
representació de la Parròquia de Sant Mamet, en substitució del senyor Jaume Travé 
Colomé.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, 
a la Parròquia de Sant Mamet i al Consell de Poble de Corró d’Amunt. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4), IEC-AM (3) i CsLFV (2),  i 
l’abstenció de la regidora del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat 
definitiu de 15 vots a favor i 1 abstenció. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=8 

 

 
9. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau titular de les 

Franqueses del Vallès 
 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
   
1. La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant 
escrit 2020-E-RC-4038 de 5 d’octubre, comunica l’acord adoptat per la Sala de Govern 
en data 22 de setembre de 2020, segons el qual es dona compte de la renúncia del 
senyor Miquel Valls Morata al càrrec de Jutge de Pau Titular de les Franqueses del 
Vallès, i es requereix a aquest Ajuntament perquè iniciï els tràmits previstos a l’article 
101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial concordants amb els articles 4, 5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, per a la designació d’un nou Jutge 
de pau titular. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=8
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2. La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe jurídic en data 6 d’octubre de 2020, i 
informe jurídic complementari en data 2 de març de 2021. 
  
3. Per Decret de la regidora de Règim Intern número 2020-1890 de data 13 d’octubre, 
s’ha resolt aprovar la convocatòria pública i les bases que han de regir l’elecció del 
càrrec de Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès. 
  
4. S’ha publicat edicte de la convocatòria pública i les bases que han de regir l’elecció 
del càrrec de Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 3 de novembre de 2020, en el tauler d’edictes de la 
seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, del Jutjat Degà de 
Granollers (acreditat mitjançant escrit 2020-E-RC-4925 de 30 de novembre de 2020) i 
del Jutjat de Pau de les Franqueses del Vallès (acreditat mitjançant escrit 2020-E-RC-
4682 de 16 de novembre de 2020). 
   
5. En el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’han presentat les 
sol·licituds següents: 
   
2020-E-RC-4513 de data 4 de novembre, presentada pel senyor Miguel Maraver Box. 
2020-E-RC-4797 de data 23 de novembre, presentada pel senyor Martí Rosàs Pujol. 
   
6. Per memòria d’Alcaldia s’han analitzat les sol·licituds rebudes i es proposa l’elecció 
del senyor Martí Rosàs Pujol per desenvolupar el càrrec de Jutge de Pau titular de les 
Franqueses del Vallès. 
   
Fonaments jurídics 
   
1. Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.  
2. Articles 99 a 103, 302, 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial. 
3. Articles 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
  
Aquesta Àrea de Règim Intern 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.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
el nomenament del senyor Martí Rosàs Pujol com a Jutge de Pau titular de les 
Franqueses del Vallès, el qual reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat 
que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial. 
   
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la 
documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 



Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és rebutjada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents del grup municipal JXLF (6), els vots en contra dels regidors/es assistents 
dels grups municipals PSC-CP (4), IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el 
resultat definitiu de 6 vots a favor i 10 vots en contra. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=9 

 

 
10. Proposta d’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat economicofinancera 

per a la construcció i explotació del servei d’una residència per a gent 
gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
   
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és titular d’una parcel·la ubicada en el 
carrer del Terme, núm. 15 d’aquest terme municipal, i està interessat en construir-hi 
una residència per a gent gran i centre de dia, mitjançant un contracte de concessió 
d’obres regulat en els articles 247 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
   
L’OFICINA TÈCNICA CUTRINA, SL, ha redactat, a petició de l’ajuntament, un pla de 
viabilitat econòmic financer per a la construcció i explotació del servei d’una residència 
per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, en una parcel·la de 
titularitat municipal, ubicada en el carrer del Terme, núm. 15 d’aquest terme municipal. 
   
Fonaments legals 
   
L’article 247.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, estableix que amb 
caràcter previ a la decisió de construir i explotar en règim de concessió unes obres, 
l’òrgan que correspongui de l’Administració concedent acordarà la realització d’un 
estudi de viabilitat de les mateixes. 
   
L’article 247.6 del mateix text normatiu estableix que l’Administració concedent podrà 
acordar, motivadament, la substitució de l’estudi de viabilitat per un estudi de viabilitat 
econòmic financer quan pe la naturalesa i finalitat de les obres o per la quantia de la 
inversió requerida considerés que és suficient.  
   
L’informe justifica adequadament la substitució de l’estudi de viabilitat per l’estudi de 
viabilitat econòmic financer: 
   
“Ni la jurisprudència, ni la doctrina, ni cap desenvolupament normatiu estableix de 
quina manera s’ha motivar la substitució d’un estudi de viabilitat per l’estudi de viabilitat 
econòmica-financera, per tant, correspon fonamentar aquesta decisió en funció de la 
naturalesa, finalitat de l’obra o per la seva quantia. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=9
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Donat que no estem davant d’una concessió d’obres de les típiques, això són, obres 
de gran envergadura econòmica i de gestió, amb alt grau de dificultat en la seva 
execució, com solen ser la construcció, conservació i explotació d’autopistes de 
peatge, o la construcció i explotació d’aparcaments subterranis, es considera suficient 
un estudi de viabilitat econòmico-financera, donat que la finalitat de l’obra és molt 
concreta i no ofereix variants, que l’Ajuntament ja disposa un avant-projecte redactat, 
que disposa en règim de propietat la parcel·la, que coneix el nombre de places de 
l’equipament, i el valor de la construcció del mateix.” 
  
Per tot això, com a regidora de Règim Intern proposo al Ple de la Corporació l’adopció  
dels següents 
   
ACORDS: 
   
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’estudi de viabilitat econòmic financer, que 
substitueix l’estudi de viabilitat de conformitat amb l’article 247.6 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic, corresponent a la construcció i explotació del servei 
d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, en una 
parcel·la de titularitat municipal, ubicada en el carrer del Terme, núm. 15 d’aquest 
terme municipal. 
   
Segon.- SOTMETRE a  informació pública l’estudi de viabilitat econòmic financer 
confeccionat per OFICINA TÈCNICA CUTRINA, SL, durant un període d’un mes, a 
comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el perfil del contractant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 
el Portal de Transparència i en el taulell d’anuncis, indicant que durant aquest període, 
els interessats podran formular al·legacions i presentar suggeriments o reclamacions. 
   
Tercer.- DETERMINAR que si durant el termini conferit, no es presentessin 
al·legacions, suggeriments i/o reclamacions, l’estudi de viabilitat econòmic financera 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica. 
   
Quart.- FACULTAR la regidora de règim intern per realitzar tots aquells tràmits que 
siguin necessaris fins a l’aprovació de l’estudi.   
   
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’àrea d’Urbanisme i a l’àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes oportuns.  
 
Sotmesa a votació la proposta, obté els vots favorables dels regidors/es assistents dels 
grups municipals JXLF (6) i CsLFV (2), els vots en contra dels regidors/es assistents 
dels grups municipals PSC-CP (4), IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), produint-se empat 
amb 8 vots a favor i 8 vots en contra.  
Repetida la votació, obté els vots favorables dels regidors/es assistents dels grups 
municipals JXLF (6) i CsLFV (2), els vots en contra dels regidors/es assistents dels 
grups municipals PSC-CP (4), IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), quedant aprovada la 
proposta amb el vot de qualitat de l’alcalde. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=10 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=10


 

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

Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 18 de març de 2021, en defensa de la preservació de l'ordre públic 
democràtic i en suport al cos de Mossos d'Esquadra 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març de 2021, 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 Sal-
Candidatura d’unitat Popular-Alternativa Municipalista, i l’abstenció del grup municipal 
Junts per les Franqueses, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Davant dels greus aldarulls i violència al carrer que estem patim, absolutament 
lamentables i totalment inacceptables, no podem callar ni romandre en silenci. Hem 
de dir prou a una situació inadmissible per al conjunt de la ciutadania. La defensa de 
les opinions en democràcia i l’exercici del dret a manifestació – o altres drets 
fonamentals – no poden emparar-se mai en cap manifestació amb violència, ja que la 
violència deslegitima les reivindicacions dels qui la promouen o l’exerceixen.  
 
Ateses les declaracions institucionals del passat 18 de febrer emeses pel Conseller 
d'Interior com a responsable del cos de la Policia catalana, Miquel Sàmper, 
assegurant que "cal revisar de forma inajornable i urgent el model d'ordre públic" 
posant així en dubte la tasca de seguretat i de vetllar per la pau social per part del cos 
dels Mossos d’Esquadra. 
 
Atès que des del Parlament de Catalunya, es va ja revisar, consensuar i aprovar una 
resolució sobre model de seguretat de 48 punts exhaustius en base a les conclusions 
de la comissió d’estudi sobre el “Model de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de 
Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses” (Tram. 260-00001/10 -8 de 
novembre de 2013) però que de nou l’actual Govern de la Generalitat no l’ha 
implantat en la seva majoria de punts: no s’ha actualitzat el material adequat que 
necessiten per exercir les seves funcions, com tampoc mai ha proposat una llei 
d’espai públic d’acord amb el que es demanava a les conclusions “establir els criteris 
per a conciliar el dret a manifestar-se lliurement amb el dret dels ciutadans a gaudir 
d’un espai públic segur” i “una política que garanteixi unes condicions de treball 
dignes i la possibilitat de disposar dels mitjans tècnics per a dur a terme correctament 
la seva tasca”. 
 
Atès que des de la Presidència del Govern de la Generalitat no s’han desautoritzat 
aquestes declaracions i demanat una rectificació de les mateixes al seu Conseller 
d’Interior, com també lamentem el retard -el cap de 6 dies d’iniciar-se la violència als 
carrers- en comparèixer públicament per donar recolzament al cos dels Mossos 
d’Esquadra, en uns dies difícils i d’extrema situació de perill per part d’aquest cos 
degut els fets violents que estem patint a la via pública. Quan la policia està 
desautoritzada creix la inseguretat als carrers. 
 
Atès que aquestes declaracions se sumen a fets de manca d’entesa i de manca de 
seguretat jurídica entre la Conselleria i la Direcció General de la Policia, com els del 
passat 11 de novembre, quan el mateix Conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va 
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afirmar a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya que la Generalitat ultima 
un acord perquè els seus serveis jurídics deixin d’acusar per atemptat als agents de 
l’autoritat o per desobediència a les causes per aldarulls, de forma que limitarà la seva 
acció a un delicte de lesions només si hi ha mossos ferits. D’aquesta manera, segons 
el Conseller, en els casos que els serveis jurídics de la Generalitat hagin d’actuar per 
defensar els interessos de funcionaris de l’administració catalana, com els Mossos 
d’Esquadra ferits en aldarulls, rebaixaran la petició punitiva fins el màxim al que estan 
autoritzats: el delicte de lesions, descartant els d’atemptat a l’autoritat i desobediència.  
Atès que per tot plegat aquestes accions i comportament de l’actual Govern de la 
Generalitat en funcions posant en dubte les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
generen una nova crisi al cos de policia, uns servidors públics que han vist en massa 
ocasions com els seus propis responsables institucionals els menyspreen, tal com els 
mateixos sindicats de policia han denunciat.  
 

Atès que en aquest context preocupant, tristament habitual al nostre país, veiem com 
a nivell europeu nombrosos països estan elaborant lleis que van justament en el sentit 
contrari. A Europa es veu cada dia amb més claredat que cal protegir i donar suport 
als seus policies, els quals reben atacs de forma continuada en accions violentes i, 
que, en definitiva, són uns dels garants del sistema democràtic que entre tots hem 
construït al llarg de la història i que moviments violents i antidemocràtics volen 
destruir.  
 

Atès que el mal que tot això està provocant a la seguretat ciutadana, al teixit 
econòmic i comercial, a la convivència veïnal i també a la imatge nacional i 
internacional que projectem allà on s’han patit aquests incidents és enorme. Perquè 
som un país que creu en la defensa de les llibertats, en la pau i en la democràcia, i els 
radicals violents en cap cas representen el sentit majoritari de la ciutadania. 
 

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: 
 

Primer.- Condemnar i rebutjar sense matisos els fets violents produïts en indrets de 
Catalunya durant els darrers dies. 
 

Segon.- Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa dels 
drets, de les reivindicacions i de les opinions, així com de la llibertat d’expressió, 
rebutjant les conductes violentes d’una minoria. 
 

Tercer.- Expressar el nostre reconeixement als serveis públics i municipals 
d’emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina incansable per retornar la 
normalitat als carrers de la ciutat; i manifestar el suport democràtic d’aquest 
Ajuntament als membres de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i el conjunt dels 
cossos policials de seguretat, pels seus esforços per mantenir la convivència i 
preservar la pau social. 
 

Quart.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb representació 
parlamentària i als grups municipals amb representació en aquest consistori, que 
defensin la tasca i el compromís de servei públic del cos de Mossos d’Esquadra, les 
policies locals, i la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat. 
 

 



Cinquè.- Exigir urgentment la compareixença al Parlament del vicepresident del 
Govern en funcions, Pere Aragonès, perquè davant la Diputació Permanent, doni 
explicacions de la tardança i confusió dins del seu propi Govern per defensar 
l’actuació del cos de Mossos d’Esquadra i la inoperància de la Conselleria d’Interior 
en coordinar una acció conjunta per preservar l’ordre públic als municipis que han 
patit disturbis i estralls vandàlics intolerables ocasionats per una minoria violenta, i 
com pensa restablir la confiança entre la Conselleria i la Direcció General de la 
Policia, cabdal per preservar l’ordre públic ens aquests dies de greu violència a la via 
pública. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Sindicat Autònom 
de Policia (SAP-Fepol), a l’USPAC, al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), al 
Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), i al Sindicat de Policies Locals i Cos de 
Mossos d’Esquadra (SPL-CME). 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=11 

 

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

Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 18 de març de 2021, amb motiu del dia 8 de març Dia internacional 
dels Drets de les Dones 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març 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:   
 
De nou, el 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les Dones. 
Una data d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació: hem de 
continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les dones només pel 
fet de ser dones.   
  
El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de la 
covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les crisis, una 
vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no només des de l’àmbit de la 
salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social (més atur, més precarietat, menys 
conciliació...), tot visualitzant la fonamental contribució de les dones en sectors 
precaris, però essencials com són el de cures o neteges, i les càrregues de feina 
desproporcionades que suporten. 
  
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot 
permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap àmbit 
(educació, ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap manera, 
cap, podem permetre que una sola dona pateixi violència masclista. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=11
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Des de la petita infància i al llarg de la vida la coeducació és una eina fonamental i 
indispensable per aconseguir a mitjà i llarg termini una igualtat efectiva entre dones i 
homes. Avui, més que mai, quan reapareixen discursos masclistes que qüestionen les 
discriminacions de les dones i la violència masclista, defensem la coeducació com 
l'estratègia necessària per construir ciutadans i ciutadanes lliures i igualitaris. En 
aquest sentit la formació afectivo-sexual és imprescindible per eradicar qualsevol tipus 
de violència masclista, sent un reclam tant les ampes/afas del nostre municipi com de 
centres educatius d’arreu del país. 
 
Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els objectius 
per assolir.  
 
Fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i organitzacions per unir forces i 
apel·lem a la gran aliança de totes les dones progressistes i del moviment feminista, 
perquè juntes exigim governs feministes per avançar cap a una societat més justa i 
igualitària. 
 
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 
 
Primer.- Continuar amb el compromís per treballar per l'avenç de la societat cap a la 
igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, i 
treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per garantir la coeducació, 
la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat. 
  
Segon.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de 
la Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les dones: tenir present l'impacte de 
gènere a l'hora de definir ajudes i accions específiques amb els fons europeus de 
lluita contra la pandèmia i els seus efectes. 
 
Tercer.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer social 
i econòmicament els treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones. 
 
Quart.- Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, 
especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i comarcals existents 
(SIADs, SIEs...). Instar el Govern de la Generalitat a comprometre’s en la lluita contra 
la violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra 
la violència masclista.  
   
Cinquè.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, 
pornografia, publicitat sexista...) en el marc de les competències d’aquest Ajuntament. 
 
Sisè.- Impulsar campanyes d’acció positiva per afavorir la inserció laboral de les 
dones franquesines víctimes de violència masclista i reforçar els serveis socials de 
suport a menors víctimes de violència masclista i abús sexual del nostre municipi. 
 
Setè.- Promoure la formació afectiva sexual als centres educatius de les Franqueses 
per prevenir les violències masclistes establint a tal efecte una línia d’actuació 
conjunta amb tota la comunitat educativa i les entitats del municipi.  



 
Vuitè.- Determinar accions de conscienciació i sensibilització vers la igualtat entre les 
dones i el homes, i a tal efecte col·locar a les entrades del municipi i als equipaments 
municipals plaques que identifiquin clarament que Les Franqueses del Vallès és un 
municipi feminista. 
 
Novè.- Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, a totes les àrees 
d’aquest Ajuntament i a totes  les entitats i associacions del nostre municipi. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=12 
 

 

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

- Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, 
Junts per les Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, 
contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt 

  

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març de 2021, per unanimitat dels grups municipals 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 multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de 
producció, R+D i compres de Lliçà d'Amunt. 
 
A aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 
treballadors i treballadores del territori Català, afectant a moltes famílies de Les 
Franqueses del Vallès, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de 
subcontractes de la mateixa planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a finals 
del 2021 farà efectiu l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de 
Castellet, deixant al carrer a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.  
 
En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que 
convida a la reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té 
més de 50 anys i han dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què 
treballen. Aquest fet representa un impacte social devastador que afecta el teixit 
industrial de la comarca del Vallès Oriental i de Catalunya. Aquesta dada ens indica 
l'alt nivell de pèrdua crònica de l'ocupació d'aquests treballadors i treballadores i les 
dificultats que tindran en el moment d'intentar la reinserció en altres llocs de feina. 
Aquests treballadors i treballadores tenen encara un mínim de 14 anys de vida 
laboral, tenint en compte que en l'àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una 
taxa d'activitat inferior al 80% que es va reduint gradualment fins al 41% quan 
aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 25% del total 
d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col·lectiu femení. 
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Aquesta realitat ens obliga a tots i a totes a buscar solucions tant a la pròpia 
desindustrialització del nostre territori com a la perduda de lloc de treball de col·lectius 
greument afectats en aquest camp. 
 
La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als 
beneficis milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a 
acords com poden ser, la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió 
del IPC en el conveni anterior i acords de flexibilitat i mesures productives.  
La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta 
productiva sinó que incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la 
resta del mercat Europeu.  
 
Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió 
que respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això 
que el representants dels treballadors no accepten un tancament definitiu de la planta 
Bosch a Lliçà d’Amunt.  
 
Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més 
nocius de la reforma laboral 2010-2012 ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les 
produccions, tot i ser viables al territori espanyol. 
 
Estem davant del segon tancament que es produeix en l'últim any del grup Bosch a 
Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat.  
 
Aquesta crisi industrial ens interpel·la a tots i hem d'unir tots els esforços per a buscar 
una solució viable per a la planta de servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com 
les diferents administracions han posat la mirada entorn de la indústria de l'automòbil, 
reforçant així el procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en marxa 
projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, a la vegada que veiem com 
Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.  
 
És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva 
transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la 
potència que representa l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de 
tornar a liderar el sector novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest 
nou escenari. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Junts per les Franqueses i 
Ciutadans les Franqueses del Vallès sol·liciten al Plenari l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.  
 
Segon.- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el 
compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta 
de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.  
 
Tercer.- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les 
administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch 
Lliçà.  



Quart.- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions 
dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa 
com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes 
conseqüències socials que pot tenir al territori.  
 
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant 
una solució que permeti salvar els llocs de treball.  
 
Sisè.- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores, tant del nostre 
municipi, com de la comarca, en aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, i estem 
sempre a la seva disposició.  
 
Setè.- Demanar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010 -2012 i els 
articles 42, 43 i 51 del estatut dels treballadors/es.  
 
Vuitè.- Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als 
Ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Novè.- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta 
Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch 
Espanya, al Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern 
d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç 
i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i 
del Parlament Europeu. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=13 

 

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

Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de març 
de 2021, per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un 
mínim del 10% dels Fons de recuperació procedents de la Unió Europea 

  

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i les abstencions dels grups 
municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
El pasado día 25 de octubre de 2020, el Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, se comprometió en el marco de la 23ª Conferencia de Presidentes 
Autonómicos, a  que un 40% de los fondos de recuperación procedentes de la Unión 
Europea serían gestionados directamente por las Comunidades Autónomas y un 10% 
por las Entidades Locales, todo ello, ante la presencia de la Presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 
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Los fondos europeos nos ofrecen una oportunidad que no podemos desperdiciar, 
pero en ningún caso pueden convertirse en un gasto sin control alguno por parte de 
las administraciones. El reglamento aprobado por la Unión Europea para la gestión de 
estos fondos incluye condiciones muy tasadas para el destino de las inversiones y 
condiciona su percepción a que existan reformas que cumplan con las 
recomendaciones del Semestre Europeo, tales como que los fondos sean destinados 
preferentemente a proyectos vinculados con la digitalización y la transición ecológica, 
para promover la transformación del modelo productivo actual. 
 
El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, aprobado por el Gobierno de 
coalición del PSOE y Unidas Podemos con el apoyo del Grupo Parlamentario de 
VOX, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, parte de una 
premisa que no se ajusta al espíritu del Fondo de Recuperación y Resiliencia, en el 
que la Administración Pública no debe ser protagonista sino un simple agente 
habilitador y facilitador de las acciones que requiere nuestra sociedad y economía, sin 
tener en cuenta la necesaria rendición de cuentas y con una más que preocupante 
falta de transparencia en la gestión de estos fondos. 
 
Es necesario apostar por la eliminación de barreras burocráticas y la agilización de los 
procesos administrativos vinculados a la gestión de los fondos europeos Next 
Generation, actualmente bloqueados para que el Gobierno de España decida de 
forma autónoma y sin rendición de cuentas el destino de las inversiones que serán 
financiadas con estos fondos.  
 
Es necesario reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y 
fiscalización de los proyectos. Los fondos europeos deben repartirse con la más 
estricta objetividad y sin que los intereses partidistas estén por encima de la necesaria 
ayuda a sectores como los autónomos, las empresas y las familias. Por ello, es 
imprescindible la creación de una Agencia Independiente de Reconstrucción y 
Reformas que velará por una ejecución transparente, eficiente, equilibrada y 
despolitizada de los recursos procedentes de la Unión Europea y que trabaje 
conjuntamente con el poder legislativo, ejecutivo, las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, acompañados por profesionales destacados del mundo 
académico, de la sociedad civil y empresarial, contando con la participación activa y 
vinculante de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, asegurando 
la sostenibildad en el tiempo de las reformas y los planes de inversión. 
 
El pasado 18 de febrero de 2021, el Senado de España aprobó una moción, a pesar 
del rechazo de los Grupos del PSOE y VOX, pidiendo repartir los fondos europeos 
con los Ayuntamientos, un mínimo del 10%, tal y como se comprometió el Presidente 
del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre de 2020. El PSOE 
rechazó esta moción aduciendo “la falta de recursos intelectuales por parte de los 
ayuntamientos”, por tanto, negando la participación y que los ayuntamientos tengan 
voz en el reparto de estos fondos procedentes de la Unión Europea, demostrando que 
la estrategia que se ha elaborado desde el Gobierno de España para gestionar estos 
fondos, es esencialmente centralizadora, sin tener en cuenta a la administración más 
proxima a los ciudadanos, la Local, sin criterios de transparencia ni rendición de 
cuentas y anteponiendo los intereses partidistas a los de los ciudadanos. 
 
 



ACUERDOS: 
 
Primero.- El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès insta al Gobierno de España 
a llevar a cabo la moción aprobada en el Senado para que las Administraciones 
Locales puedan disponer directamente de un mínimo del 10% de los Fondos de 
Recuperación procedentes de la Unión Europea. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès insta al Gobierno de 
España a establecer y hacer públicos los mecanismos y criterios necesarios y 
requeridos por los Ministerios para el reparto de los Fondos de Recuperación 
procedentes de la Unión Europea. 
 
Tercero.- El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès insta al Gobierno de España 
a crear una Agencia Independiente de Reconstrucción y Reformas, que asegure la 
máxima objetividad y transparencia en el reparto de los Fondos de Recuperación 
procedentes de la Unión Europea y que cuente con la participación activa y vinculante 
de las Administraciones Locales. 
 
Cuarto.- Trasladar estos acuerdos al Parlament de Cataluña, a los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Parlament de Cataluña, a las entidades 
municipalistas de Cataluña, a la Federación Española de Municipios y Provincia 
(FEMP), al Senado de España, al Congreso de los Diputados y sus Grupos 
Parlamentarios representados, así como al Gobierno de España y al Presidente de 
Gobierno. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=14 
 

 

 
15. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i 

Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta 
de Portaveus en sessió del dia 18 de març de 2021, per al reforç dels 
recursos que ofereixen les entitats bancàries 

  

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març de 2021, per unanimitat dels grups municipals 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 presentació d’aquesta moció neix de la constatació diària que la banca dona per 
suposat que tots nosaltres estarem al seu servei per a arribar a assolir el seu objectiu: 
enriquir-se amb el nostre treball. 
 
Durant l’any 2019 els beneficis de la banca van caure un 24% si ho comparem amb 
els obtinguts l’any 2018. En lloc de guanyar 15.140 milions únicament en van guanyar 
12.250. 
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Els interessos de la banca han tingut un increment del 3,8%. Les comissions han 
baixat un 0,1%, i han estat de 9.797 milions. La Banca diu que té pèrdues. Això, en el 
seu llenguatge, significa que ara guanya menys que abans, i quan se n’adona, es 
neguiteja i adopta un camí que creu que li ha de facilitar tornar a tenir grans beneficis. 
Com que vol beneficis, tanca sucursals, acomiada personal i redueix l’horari obert a 
tothom per a centrar la seva atenció en empreses i en gent amb diners. 
 
Però malgrat aquestes reduccions en la prestació del que se’n diu “servei”, aspira a 
cobrar noves i quantioses comissions. Servei? Segur? Com que té menys personal i 
amb un horari obert a tothom més reduït, moltes de les gestions que es feien a la 
finestreta ara s’han de fer amb l’ordinador o per caixa oberta. Hi ha qui li costa de 
situar-se amb el caixer, són pocs, però existeixen. Hi ha qui no es refia de donar a 
caixa oberta el seu número de compte per por als pirates informàtics. Pot semblar 
absurd perquè hi ha molta protecció però, si Facebook o Twiter poden ser assaltades, 
una banca encara pot ser més vulnerable. 
 
Hi ha gent gran, o no tan gran, que no és capaç de fer front al llenguatge burocràtic de 
les màquines sense la presència d’una persona que l’ajudi a entendre què se li 
demana, com pot contestar-ho, què necessita. 
 
Es senten insegurs. 
 
Aquest problema afecta a molts ciutadans, i els ajuntaments se l’han de plantejar. La 
informàtica és el present i el futur, però molta gent no té la informàtica ni com a 
present ni com a futur, perquè no ha format part del seu passat. Cal cercar respostes 
per a resoldre aquesta situació: Es tracta d’una situació transitòria perquè les noves 
generacions, més escolaritzades i amb un entorn digitals inexistents fins no fa massa 
anys, estaran més preparades i el mateix entorn suposarà un estímul permanent per a 
l’actualització funcional. 
 
Un ajuntament no hauria de permetre que una part dels seus ciutadans quedessin 
bandejats per la Banca, una banca que sí que ha volgut els seus diners en un passat i 
n’ha tret benefici. O posat en risc la seva economia intentant vendre’ls productes 
tòxics o impulsat per una publicitat enganyosa. Una banca que encara ens deu a tots 
64.000 milions del rescat bancari. 
 
Però la situació va més enllà, molt més enllà en el cas de molta gent gran. El 
maltractament de la Banca és un maltractament que es publicita, que utilitza la 
situació de feblesa del col·lectiu per a eixamplar el seu negoci, i per tant pot ser un 
terreny on es produeixin situacions de maltractament. La fragilitat física, cognitiva, la 
soledat, les pors, la inseguretat econòmica poden fer que algunes persones acceptin 
plantejaments financers que beneficien molt més a la institució que no a la persona 
gran. Ens referim a la renda garantida, la hipoteca inversa, la Renda per a Majors... 
productes que serveixen per enriquir més qui més té i per xuclar uns euros a qui en té 
més necessitat. La situació és tan descarada que utilitzen asseguradores externes per 
no implicar el nom de la institució bancària en el producte financer que ells mateixos 
saben amoral. 
 
És per tot això que sotmetem a la vostra consideració les següents propostes: 
 
 



Primer.- Demanem que les entitats financeres reforcin els recursos per tal d’oferir un 
servei adequat durant tot l’horari d’oficina per cobrir les necessitats dels usuaris. En 
especial a la gent gran que no pot accedir a les gestions online i es veu abocada a 
situacions penoses a l’hora d’accedir a les oficines bancàries. Demanar que les 
entitats bancàries implementin la recuperació de sucursals en el municipi que per 
culpa de la deslocalització hem perdut els darrers anys. 
 
Segon.- Demanem un servei de qualitat especialitzat en atenció als usuaris per tal de 
donar resposta a les diferents necessitats de cada usuari/a. 
 
Tercer.- Instem a les entitats bancàries a donar la informació adequada sobre els 
serveis i productes. 
 
Quart.- Demanem a aquest ajuntament que traslladi la proposta a la Federació de 
Municipis, l’Associació de Municipis i el Consell Comarcal. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=15 
 

 

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

municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 de 
març de 2021, en defensa del sector agrari i contra la col·locació de 
plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles a les Franqueses del Vallès 

  

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març de 2021, per unanimitat dels grups municipals 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:   
 
L’agricultura és un dels principals sectors econòmics de les Franqueses que destina 
la meitat de la seva superfície a l’activitat agrícola (15,75 km2 segons Idescat sobre 
un total de 29,14 km2). És un dels motors que sustenta l’economia del nostre 
municipi, no només pels llocs de treball que genera directament sinó també, per 
aquells que consolida indirectament. És un sector essencial com a productor 
d’aliments de proximitat, sans, segurs, de qualitat i indispensable per garantir 
l’objectiu de la sobirania alimentaria. 
 
El sector agrari del nostre municipi té, a més a més, un valor històric, cultural i social. 
Els 5 pobles que el conformen s’expliquen i s’uneixen a través d’aquest mosaic 
paisatgístic de sòl agrari que li dona identitat. Les masies disseminades de les 
Franqueses són testimoni d’una manera de viure. El món rural i la pagesia han de ser 
una opció pels joves i ha de garantir el relleu generacional d’aquestes famílies que hi 
treballen i que ja pateixen el complicat repte d’adaptar-se al canvi climàtic. 
 
Totes les administracions tenen l’objectiu de combatre amb urgència el canvi climàtic i 
els seus efectes. 
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Una de les mesures adoptades per fer-hi front és apostar per la generació d’energia 
neta i sostenible amb la instal·lació de plantes fotovoltaiques. Darrerament hem vist 
com s’han anunciat grans projectes de plantes fotovoltaiques a la comarca impulsats 
per empreses privades, en un fenomen que sembla possiblement una onada 
especulativa. A les Franqueses, 12,3 hectàrees entre Marata i Corró d’Amunt, a Can 
Busquets de la Garriga, 8,5 hectàrees, a Samalús, 10 hectàrees, entre Llinars i 
Cardedeu, 15 hectàrees... i gairebé sempre en terrenys agrícoles i sòls no 
urbanitzables. Altres ajuntaments com Cardedeu han rebutjat la ubicació de plantes 
fotovoltaiques al considerar que no preserva els valors paisatgístics, arqueològics, 
històrics i culturals de la zona. 
 
La Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic, té com a finalitat reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic però 
també recull, tal com diu l’article, que ha de ser compatible amb el territori. 
 

“Artículo 19. Energía. 
b) Promover las energías renovables, que deben desarrollarse, siempre que sea 
posible, aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así 
la ocupación innecesaria del territorio.” 
 

També el Departament d’Agricultura explicita “la no afectació significativa a sòls de 
valor agrològic alt o d’interès agrari elevat” i destaca “la no afectació a àmbits inclosos 
en projectes d’implantació de nous regs o de transformació dels existents promoguts 
per l’Administració”. 
 

Malgrat el que recullen les lleis no sembla suficient per evitar l’impacte mediambiental. 
Estar a favor de generar energia neta i sostenible ha de ser compatible amb preservar 
el territori i el sector agrari, sense agressió mediambiental, paisatgística i patrimonial. 
Es fa palès que el debat territorial i la planificació urbanística torna a estar damunt la 
taula. 
 

L’objectiu d’assolir la sobirania alimentària no pot ser afectat per l’objectiu d’assolir 
una sobirania energètica sostenible, a més, creant una afectació ambiental i 
ecològica. Els dos objectius són plenament compatibles i necessaris, davant d’una 
situació d’emergència climàtica que enfrontem com a societat. Disposem d’espai urbà, 
industrial i sense valor ambiental i agrícola, suficient per desenvolupar un impuls de la 
producció d’energia solar. Tampoc podem deixar un element tant estratègic com la 
sobirania i política energètica en mans de la inversió i interessos privats que responen 
a voluntats especulatives i no a l’interès general sense planificació i organització per 
part del sector públic. 
 

Per tots aquest motius, el grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord 
Municipal proposem l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Que les administracions locals puguin tenir veu i vot en la definició del seu 
entorn natural i en la voluntat d’acollir les instal·lacions d’energies renovables. 
 

Segon.- Impulsar un debat des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sobre el 
model i la implantació de les plantes fotovoltaiques. 



 

Tercer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès vetllarà per un escrupolós 
respecte vers la carta del paisatge de la Plana del Vallès i en revisarà l’afectació en el 
catàleg de masies. 
 

Quart.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès posa en coneixement la 
preocupació per la proliferació d’aquestes plantes fotovoltaiques als municipis veïns i 
els proposarà de treballar-hi conjuntament per tal de donar-hi resposta amb el màxim 
consens i implicació. 
 

Cinquè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès buscarà els mecanismes perquè 
les zones de potencial valor agrari i ecològic es protegeixin i defineixin com a 
emplaçaments no viables per a la implementació de les energies renovables. 
 
Sisè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aposta per la utilització de les 
cobertes en sòl industrial i per espais ja alterats per altres intervencions o sense 
afectació ambiental i agrícola. 
 
Setè.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès considera que cal evitar que es 
prioritzin els interessos econòmics de grups inversors per sobre dels interessos 
col·lectius com és la sobirania alimentària i la conservació de l’espai natural i agrícola 
com a font de biodiversitat. 
 
Vuitè.- Donar trasllat de l’acord als municipis veïns, al Consell Comarcal del Vallès 
Orienta, a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), al Departament d’Empresa i 
Coneixement i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Novè.- Fer públics els presents acords a la ciutadania de les Franqueses del Vallès 
mitjançant els mitjans de comunicació municipals. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=16 
 

 

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

Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 18 de març de 2021, perquè es declari les Franqueses territori 
lliure de parcs solars fotovoltaics  

 

 
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 18 
de març de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’unitat Popular-Alternativa Municipalista, i 
les abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=16
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Les Franqueses del Vallès és un municipi amb una diversitat territorial extraordinària, 
on la pagesia juga un paper molt important. L’espai agroforestal suposa el 80% de la 
superfície total del municipi i és l’eina principal perquè l’activitat agrària pugui 
desenvolupar-se amb normalitat. La preservació d’aquest espai també suposa una 
riquesa mediambiental que beneficia el conjunt de ciutadans del municipi. 
 
La Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat ha admès a tràmit la creació 
d’un parc solar fotovoltaic de 12,3 hectàrees a la parcel·la 161 del polígon 2, situat al 
paratge de les Joncardes, al poble de Marata. 
 

Aquest projecte afecta de ple una de les finques amb més valor agrícola del municipi, 
on s’han fet inversions per construir estructures de regadiu que garanteixen una 
producció diversificada de l’agricultura i la ramaderia. 
 
El projecte de parc solar se situa en una parcel·la qualificada al Pla General 
d’Ordenació Urbana com a sòl no urbanitzable d’especial protecció de tipus 1. La 
producció d’energia no té cabuda en la definició d’usos que permet aquesta 
qualificació. 
 

La construcció d’un parc solar fotovoltaic és un element que afecta directament el 
model territorial del municipi, la sostenibilitat ambiental i la pagesia, i tindria un 
impacte paisatgístic important en una zona fràgil del municipi ja molt castigada i 
amenaçada. 
 

L’empresa que du a terme el projecte, Green Concep Management, amb seu a 
Londres (Regne Unit), és una empresa totalment desarrelada del territori i impulsa un 
model de transició energètica basat en la producció especulativa, que en cap cas 
actua en benefici dels consumidors de les Franqueses. 
 

Aquest tipus de projectes fomenten un model especulatiu pel que fa al mercat del sòl 
no urbanitzable i suposo un greuge per a l’accés dels pagesos a la terra i en 
conseqüència dificulta el relleu a les explotacions agràries del municipi. 
 

Les Franqueses té altres opcions alternatives, com la gran qualitat de sostre industrial 
apte per a poder implementar projectes de transició energètica més equitatius i més 
respectuosos amb l’entorn. 
 

Per tots aquest motius, el grup municipal Sal-CUP-Amunt proposa al Ple de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Declarar les Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics en 
terreny agrícola, i que els projectes de transició a les renovables que s’implantin al 
municipi es basin en l’estalvi energètic, en l’autoconsum i en les inversions 
comunitàries que afavoreixin directament les persones del municipi de les 
Franqueses.  
 

Segon.- Informar desfavorablement la petició d’informe previ de la Subdirecció 
General d’Avaluació Ambiental de la Generalitat pels motius ambientals exposats. 
 

 



Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a derogar el Decret llei 16/2019 i a declarar 
una moratòria en la tramitació de projectes de parcs solars i eòlics, mentre es treballa 
en una veritable llei de transició energètica que minimitzi l’impacte al territori i eviti 
l’especulació. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=17 
 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 
18. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210325&punto=18 
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