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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/7

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

29 d’abril de 2021

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.58 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l’aplicatiu Zoom

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moisés Torres i Enrique, regidor

SÍ

Montse Vila i Fortuny, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

SÍ

Sònia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Reche Lavado, regidora

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, regidor

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora

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 l’acta de la sessió anterior

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2020/6, que correspon a la sessió ordinària del dia 25 de març 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 aquesta acta 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=20210429&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 2021-480 a 2021-874 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març 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 2021-480 a 2021-874 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març 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=20210429&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2021/8 a JGL/2021/11 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 4 i 25 de març de 2021

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2021/8 a JGL/2021/11 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 4 i 25 de març 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=20210429&punto=3

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2021-978 de data 12 d'abril,
en què es resol designar nous representants del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la
Comissió Informativa d'assumptes de Ple

Antecedents de fet

1. El Ple, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va acordar crear la
Comissió Informativa d’assumptes de Ple, que dictaminarà aquells assumptes de
competència plenària, tant si l’òrgan que els ha d’adoptar és el Ple de l’Ajuntament o
bé la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter públic.
2. Per Decret de l’alcalde número 2019-1968 de 12 de juliol es van delegar les
funcions de presidència de la Comissió Informativa d’assumptes de Ple així com es
van designar els representants dels grups municipals de la Corporació a la Comissió
Informativa d’assumptes de Ple.
3. El grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP) ha designat el senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant titular i
la senyora Marta Reche Lavado com a representant suplent del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Comissió
Informativa d’assumptes de Ple.
Fonaments legals
1. Article 125 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.
2. Articles 16 i 17 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,
RESOLC:
Primer.- Designar el senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant titular i
la senyora Marta Reche Lavado com a representant suplent del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Comissió
Informativa d’assumptes de Ple.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de
l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones designades.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=4

B) PART RESOLUTIVA

5. Presa de possessió de la senyora Raquel Conrada Cortés González com a
nova regidora de la Corporació en representació del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
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El Ple de l’ajuntament, en les sessions extraordinària del dia 4 de març de 2021 i en
l’ordinària del dia 25 de març de 2021, es va donar compte de la renúncia presentada
pel senyor Juan Antonio Corchado Ponce, mitjançant escrit amb registre d’entrada
número 2021-E-RE-961 de data 1 de març de 2021, en què manifesta la seva renúncia
al càrrec de regidor de la Corporació, en representació del grup municipal dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
En data 22 de març de 2021, la senyora Raquel Conrada Cortés González, en la seva
condició de membre electe de la Corporació, ha lliurat a la Secretaria de la Corporació
la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i d’activitats que li proporcionin
o li puguin proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre béns i drets
patrimonials, de conformitat amb el que determina l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
La Junta Electoral Central, mitjançant escrit 2021-E-RC-1376 de data 31 de març, ha
tramès credencial que habilita a la senyora Raquel Conrada Cortés González per a la
seva designació com a regidora de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per estar
inclosa a la llista de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés a les eleccions locals de 26 de maig de 2019, en substitució,
per renúncia, del senyor Juan Antonio Corchado Ponce.
L’alcalde dona lectura de la fórmula de jurament o promesa continguda a l’article 1 del
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió
de càrrecs o funcions públiques:
Senyora Raquel Conrada Cortés González,
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
La senyora Cortés respon: Sí, ho prometo.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=5

6. Proposta d’aprovació de designació de representants de la Corporació i
d’associacions ciutadanes als diferents òrgans col·legiats municipals

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

1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, va
aprovar, entre d’altres, la designació dels representants de la Corporació als diferents
òrgans col·legiats municipals: Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports,
la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, el
Consell de Poble de Llerona, el Consell de Poble de Corró d’Amunt, el Consell de la
Pagesia i el Consell Escolar Municipal.
2. La Junta de Portaveus, en sessió del dia 19 de setembre de 2019, va aprovar per
unanimitat dels grups municipals assistents la moció següent:
“Primer.- Instar el govern municipal a modificar amb la major celeritat els reglaments i
d’altres normatives de règim intern dels diferents Consells, Patronats, comissions i
d’altres òrgans d’aquest ajuntament que no preveuen la designació de suplents per
part dels grups polítics, entitats, clubs o associacions que en formen part per permetre
aquesta designació”,
3. Amb la finalitat que els grups municipals i/o associacions ciutadanes poguessin
designar un representant suplent, a part del representant titular, en tots els òrgans
col·legiats municipals, s’ha tramitat l’aprovació de la modificació dels articles 12 i 13
dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports; de l’article 9 dels Estatuts del Patronat
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut; de l’article 2 dels Estatuts dels
Consells del Poble; de l’article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia; i de
l’article 4 del Reglament del Consell escolar municipal.
4. Els grups municipals han efectuat les designacions dels seus representants en els
diferents òrgans col·legiats municipals mitjançant escrits 2020-E-RE-3632 de 26
d’octubre, 2020-E-RE-4580 de 22 de desembre, 2021-E-RE-109 de 11 de gener, 2021E-RE-172 de 14 de gener, 2021-E-RE-307 de 20 de gener, 2021-E-RE-578 de 3 de
febrer, i 2021-E-RE-1440 de 7 d’abril.
5. Les Presidències dels Consells de Poble de Corró d’Amunt i de Llerona han
comunicat, mitjançant escrits 2021-E-RC-552 de 11 de febrer, 2021-E-RC-1414 de 6
d’abril i 2021-E-RC-1584 de 15 d’abril, les designacions dels representants suplents
realitzades per les associacions ciutadanes legalment constituïdes a l’àmbit territorial
del poble i que són membres integrants dels Consells de Poble, en qualitat de vocals,
amb la finalitat que aquests nomenaments siguin ratificats pel Ple.
Fonaments legals
1. Article 48 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, que regula l’organització municipal.
2. Articles 119 a 139 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.
3. Article 32 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.
4. Article 13 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports, article 9 del Patronat
municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, article 2 dels Estatuts dels Consells
del Poble, article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia, i article 4 del
Reglament del Consell escolar municipal.
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Per tot això, vistes les designacions de representants efectuades pels grups municipals
als diferents òrgans col·legiats municipals, com a alcalde president proposo al Ple de
la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez com a representant del
grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) al
Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports, en substitució del senyor
Juan Antonio Corchado Ponce que va renunciar al càrrec de regidor.
Segon.- Designar la regidora senyora Sonia Tena i Belmonte com a representant del
grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) al Consell Escolar Municipal, en
substitució de la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells.
Tercer.- Designar el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant
del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP),
en substitució de la regidora senyora Marta Reche Lavado.
Quart.- Designar els representants suplents dels grups municipals de la Corporació als
òrgans col·legiats municipals següents:
Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports

Presidència
Vicepresidència
Junts per les Franqueses (JXLF)
Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès
(CsLFV)
Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa
Municipalista
(Sal-CUPAmunt)

Representant suplent
Jordi Ganduxé i Pascual
Moises Torres i Enrique
Moises Torres i Enrique
Raquel Conrada Cortés González
Rafael Bernabé Pérez
Amador Doncel Márquez
---

Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Presidència
Vicepresidència
Junts per les Franqueses (JXLF)
Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès
(CsLFV)

Representant suplent
Sònia Tena i Belmonte
Jordi Ganduxé i Pascual
Sònia Tena i Belmonte
Marta Reche Lavado
Rafael Bernabé Pérez
Francisco Domínguez Velarde

Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa
Municipalista
(Sal-CUP- --Amunt)
Consell de Poble de Llerona
Representant suplent
Presidència
Marina Ginestí i Crusells
Vocal Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Àngel Profitós i Martí
Vocal Junts per les Franqueses (JXLF)
Sònia Tena i Belmonte
Consell de Poble de Corró d’Amunt
Representant suplent
Presidència
Moises Torres Enrique
Vocal Junts per les Franqueses (JXLF)
Sònia Tena i Belmonte
Vocal Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Rafael Bernabé Pérez
Consell de la Pagesia

Presidència
Junts per les Franqueses (JXLF)
Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès
(CsLFV)
Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa
Municipalista
(Sal-CUPAmunt)

Representant suplent
Moises Torres Enrique
Jordi Ganduxé i Pascual
José Antonio Aguilera Galera
Àngel Profitós i Martí
Amador Doncel Márquez
---

Consell escolar municipal

Presidència
Junts per les Franqueses (JXLF)
Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Imagina Esquerra en Comú – Acord
municipal (IEC-AM)
Ciutadans les Franqueses del Vallès
(CsLFV)
Sal – Candidatura d’Unitat Popular –
Alternativa
Municipalista
(Sal-CUPAmunt)

Representant suplent
Sònia Tena i Belmonte
Marina Ginestí i Crusells
Marta Reche Lavado
Imma Ortega i Martí
Amador Doncel Márquez
---
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Cinquè.- RATIFICAR el nomenament de les persones que es relacionen a continuació
com a representants suplents de les associacions ciutadanes que són membres
integrants dels Consells de Poble, en qualitat de vocals:
Consell de Poble de Llerona
Representant suplent
Joan Argemí Torner

Club Esportiu Llerona
Associació de Veïns Els Gorgs i Santa
Digna
Gloria Lloreda Piña
Comissió Festes Laurona
Enric Garriga Giol
Associació Toc Toc Teatre Laurona
Mar Garriga Giol
Consell de Poble de Corró d’Amunt

Representant suplent
Domenec Pericas Colomé
Rafa Moyano Collado

Club Ciclista Corró d’Amunt
Unió Esportiva Futbol de Corró d’Amunt
Parròquia de Sant Mamet de Corró
d’Amunt
Jaume Travé Colomé
Associació de Veïns de Sant Mamet
Jordi Grau Martinel·lo
Associació de festes i festa Major de
Corró d’Amunt
Albert Martínez Pérez

Sisè.- Notificar aquest acord a les persones designades i a les presidències dels
òrgans col·legiats municipals.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents del grup municipal JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=6

7. Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Govern i Economia,
la Comissió de Territori i Ciutat, la Comissió d’Acció Comunitària i
Benestar, la Comissió de Serveis a la Persona, i la Comissió de
Presidència de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
La Junta de Portaveus, en la sessió ordinària del dia 22 d’octubre de 2020, va aprovar
la moció presentada pel grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés per la creació de les Comissions Informatives següents:

I.- Comissió de Govern i Economia.
II.- Comissió de Territori i Ciutat.
III.- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar.
IV.- Comissió de Serveis a la Persona.
V.- Comissió de Presidència.
Fonaments legals
1. Article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
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 l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Crear les Comissions Informatives següents:
I.- Comissió de Govern i Economia, integrada per les regidories següents:
-Hisenda.
-Règim Intern.
II.- Comissió de Territori i Ciutat, integrada per les regidories següents:
-Agricultura i Medi Ambient.
-Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats.
-Obres, Serveis i Mobilitat.
-Urbanisme.
III.- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar, integrada per les regidories següents:
-Feminisme i Igualtat.
-Gent Gran.
-Participació i Relacions Ciutadanes.
-Polítiques Socials i Habitatge.
-Sanitat i Salut Pública.
-Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència.
IV.- Comissió de Serveis a la Persona, integrada per les regidories següents:
-Cultura, Educació, Infància i Joventut.
-Esports.
-Pla de Barris.
-Turisme.
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V.- Comissió de Presidència, integrada per la regidoria següent:
-Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos
Estratègics.
Segon.- La composició de cadascuna de les Comissions Informatives anteriors 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.
Es permet que la Presidència de cada una de les Comissions Informatives assumeixi
les funcions de representant del grup municipal al qual pertanyi, en cas que el
representant del seu grup municipal no assisteixi a la sessió.
Tercer.- 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.
Quart.- La periodicitat de les Comissions informatives serà de caràcter mensual.
En el termini de quinze dies hàbils des de l’adopció del present acord plenari es
notificarà als membres de cada una de les Comissions Informatives el dia i hora de la
seva celebració mensual periòdica.
Cinquè.- Notificar aquests acords als portaveus dels diferents grups municipals, fentlos saber que hauran de designar el seu representant, titular i suplent, mitjançant
instància presentada en el registre d’entrada de la Corporació local.
Sisè.- Comunicar aquests acords a les àrees de l’Ajuntament, pel seu coneixement i
efectes oportuns.
Setè.- 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.
Vuitè.- 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.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents del grup municipal JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció.

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=7

8. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni d’encàrrec de
gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del Programa «Treball,
Talent i Tecnologia» de la Diputació de Barcelona amb el Consell
Comarcal

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que per Decret 2021-0227 de data 28 de gener de 2021 d’aquest Ajuntament, es
va ACCEPTAR la subvenció atorgada per l’Àrea de Presidència de la Diputació de
Barcelona per un import total de 41,012,45€ en el marc del Pla de concertació «Xarxa
de Governs Locals 2020-2023» pel programa específic Treball, Talent i Tecnologia
(Codi XGL 20X295667: 26,658,09€ per a l’any 2021 i 14,354,36€ per a l’any 2022).
ATESA la notificació d’acord del Ple 2021/3 del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
rebuda el 29 de març de 2021 del gerent del Consell Comarcal, en què sens comunica
aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució
d’actuacions en el marc del programa «Treball, Talent i Tecnologia» de la Diputació de
Barcelona amb el Consell Comarcal.
L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix,
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.
L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la
pròpia llei.
L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint
en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre
d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica
predominant.
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L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes,
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès
comú.
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
pel que fa al règim jurídic dels convenis.
L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una
relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
L’article 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple.
De conformitat amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix que requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació local l’adopció dels acords relatius a la
transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així com
l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres
Administracions, excepte que per Llei s’imposin obligatòriament.
VIST l’informe de la Cap d’Àrea de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i
Activitats, emès en data 8 d’abril de 2021, el qual consta a l’expedient.
VIST l’informe jurídic emès en data 9 d’abril de 2021, el qual consta a l’expedient.
VISTA la memòria justificativa, emesa en data 12 d’abril de 2021, la qual consta a
l’expedient.
VISTA la provisió de la Regidora de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Mercats,
Comerç i Activitats, emesa en data 12 d’abril de 2021, la qual consta a l’expedient.
Per tot això, com a regidora de l’Àrea de Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i
Activitats, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a
l’execució d’actuacions en el marc del programa «Treball, talent i tecnologia» de la
Diputació de Barcelona amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb el
redactat següent:

REUNITS
D’una part, .........................................., ............................ del Consell Comarcal, assistit pel
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch.
INTERVENEN
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre.
L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. El
secretari i la secretària /Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord
amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Les parts es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni,
EXPOSEN
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de novembre
de 2020 ha aprovat el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim regulador i la concessió
d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona.
II. Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens
destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja
siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en
l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model
socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.
III. D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions es
poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d’ens instrumentals, en
aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord
amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Es poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la condició de destinataris del
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en
els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
IV. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, és un ens
local que disposa de competències a l’àmbit del foment del treball i funcions per a la reactivació
de la seva economia local i és destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball,
Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, per un import de 41.012,45euros. La
subvenció atorgada correspon a un projecte agrupat que inclou els ajuntaments de Bigues i
Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, Granollers, a través de l’entitat pública
empresarial local Granollers Mercat, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles,
Montmeló, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa
Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.
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V. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, és una
administració pública de caràcter territorial amb competències en matèria de cooperació,
assessorament i coordinació dels ajuntaments per raó de l’epígraf a) de l’article 25 del Text
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de
4 de novembre. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la
comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i
els municipis i l’article 28.1 a) de la llei de l’organització comarcal estableix que correspon a les
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. El CONSELL
COMARCAL té la condició de destinatari del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023.
VI. Que és d’interès de l’AJUNTAMENT executar dins de les seves competències i àmbit
territorial les actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i part d’aquestes
a través d’un encàrrec de gestió a favor del CONSELL COMARCAL, per raons d’eficàcia, tenint
en compte la trajectòria d’aquest ens en l’execució de projectes supramunicipals i llur
coneixement dels serveis locals i empresarials de la comarca.
VII. Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
que regula els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’estableix que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans,
els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o
quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de
formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements
aquests que es donen en l’objecte i els objectius d’aquest conveni. VIII. Que ambdues parts en
el marc de les seves respectives competències han convingut les condicions en que s’efectuarà
l’encàrrec de gestió i per tal de deixar constància d’aquests acords formalitzen aquest conveni, i
que es regirà per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió
1. L’AJUNTAMENT formula al CONSELL COMARCAL l’encàrrec de gestió següent:
a) Coordinar l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa
específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona, següents:
i. Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
a) Consultar als experts (benchmarking) per identificar les tecnologies necessàries per millorar
la competitivitat dels negocis de la cadena de valor de l’alimentació, mitjançant l’aplicació de
processos de digitalització.
b) Fer el mapa de la cadena de valor amb més precisió, incloent empreses que facturin menys
de 5 M € i tenint en compte les propostes dels municipis adherits.
c) Desenvolupar la BBDD d'empreses que agrupi informacions (empreses tractores, producte
propi, tecnologia clau...)
d) Fer la prospecció inicial d’empreses amb l'objectiu de recollir dades sobre la Maduresa digital
de les empreses i dels seus treballadors/es, i la similitud de necessitats entre les diverses
empreses adreçades a elaborar propostes formatives concretes.
ii. Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral

a) Promoció i/o el reforçament de la implicació dels agents clau del territori en el codisseny i
coexecució de les diferents actuacions del projecte: Establir un pla de seguiment conjunt amb
reunions mensuals.
b) Aliances estratègiques amb agents públics, privats i socials del territori i entre territoris.
c) Creació d’espais de col·laboració publico-privada, de transferència de coneixements, de
disseny i seguiment, etc. que permetin el desenvolupament del projecte: Creació de comissions
de treball.
d) Consolidació d’estructures de treball i aliances de projectes anteriors com a espais de
col·laboració estables per millorar la competitivitat del territori.
iii. Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
a) Diagnosi de l’ocupabilitat i del nivell digital de les persones treballadors/es d'empreses
prospectades, i de les persones desocupades amb possibilitats d'inserció en alguna de les
baules de la cadena.
b) Accions formatives adreçades a treballadors/es ocupats/des i desocupats/des d’acord amb
les necessitats de les empreses prospectades, definint entorns personals d’aprenentatge que
fomentin la capacitat d’aprendre a aprendre i l’ús d’eines digitals
c) Foment de les vocacions industrials i cientificotecnològiques (STEM) entre les persones i
específicament joves i dones.
iv. Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial
a) Identificació de llocs a treball a cobrir per part de les empreses i oferir a les empreses mà
d’obra professional i capacitada. Identificar perfils vàlids per cobrir llocs de treball en les
empreses prospectades i promocionar-los.
b) Foment de la formació dual col·laborant amb centres de FP de la comarca.
c) Sensibilització per la contractació de joves i dones en ocupacions infrarepresentades.
d) Difusió de les tecnologies 4.0 a les empreses:
a) Formació a mida
b) Tallers de difusió de determinades tecnologies 4.0
c) Tech Talks amb presència d'experts d'empreses de la cadena de valor de l'alimentació
que ja hagin incorporat tecnologia 4.0
e) Acompanyament a les empreses per a la redefinició de nous models de negoci i en
processos de transició digital a través de programes i ajudes d’altres administracions o entitats.
f) Accions de foment de l’economia circular i contra el canvi climàtic.
b) Executar les actuacions del programa que acordi prèviament la Comissió de seguiment
d’aquest conveni, ja sigui per mitjans propis o mitjançant contractistes, sempre i quan es financi
íntegrament al Consell Comarcal del Vallès Oriental el cost de llur execució, sens perjudici que
pugui quedar desert el procediment de contractació en el cas que s’opti per aquesta opció.
2. La coordinació de l’execució de les actuacions a càrrec del CONSELL COMARCAL
esmentada en l’apartat precedent es fa de forma conjunta amb l’Ajuntament de Granollers a
través de l’entitat pública empresarial local Granollers Mercat.
3. Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels
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elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o les
resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec.
Segona.- Execució de les actuacions
Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició
digital de persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades s’hauran de
desplegar tenint en compte les persones i empreses de l’àmbit territorial municipal, a través de
l’execució de les línies d’actuació previstes en el Programa.
Tercera.- Obligacions de l’AJUNTAMENT
1. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL per a la correcta execució de
l’encàrrec.
2. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar
al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.
3. Abonar al CONSELL COMARCAL l’import establert a la clàusula 6a d’aquest conveni en els
termes que s’hi preveu.
4. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord
amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)
5. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.
6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
Quarta.- Obligacions del CONSELL COMARCAL
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a executar l’encàrrec de gestió d’acord amb el
règim regulador del Programa Treball, Talent i Tecnologia”, els criteris tècnics establerts per la
Diputació de Barcelona al document “Orientacions per a l'elaboració del pla d'acció”, així com
en el propi Pla d’acció presentat. Es compromet també a comunicar l’inici i finalització dels
treballs.
2. A la finalització de l’encàrrec, el CONSELL COMARCAL es compromet a justificar a
l’Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l’encàrrec, així com una memòria
tècnica de les actuacions desenvolupades. Aquesta documentació l’haurà de presentar també a
requeriment de l’ajuntament beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui acollir a la justificació
voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022.
3. El CONSELL COMARCAL es compromet a conservar els documents justificatius de
l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
4. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni d’acord amb
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

5. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.
6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
Cinquena.- Entrada en vigor i vigència
Aquest conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i és vigent
fins a l’execució de l’encàrrec pel qual es formalitza, que en qualsevol cas haurà dur-se a terme
abans de la data de finalització de l’execució del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”, sens
perjudici que finalitzi anticipadament d’acord amb la clàusula novena.
Sisena.- Financiació de l’encàrrec
Per raó d’aquest encàrrec de gestió, l’AJUNTAMENT ha d’efectuar dos pagaments al
CONSELL COMARCAL pels imports esmentats a continuació. El primer, no més enllà de l’1
d’abril de 2021, per un import de 18.660,66euros, i el segon, no més enllà de 31 de gener de
2022, per un import de 10.048,05 euros.
En l’import que satisfà l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL s’ha inclòs també el 3,72%
en concepte de despesa d’administració general que el CONSELL COMARCAL repercuteix en
els convenis d’aquesta naturalesa.
Setena.- Comissió de seguiment i avaluació
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de
les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents:
a) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL
COMARCAL.
b) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que
preveu aquest conveni.
c) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.
2. La Comissió de seguiment està integrada per una persona representant de l’AJUNTAMENT,
una persona representant del CONSELL COMARCAL, una persona representant de
l’Ajuntament de Granollers, a través de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, i una
persona representant per a cadascun dels ajuntaments que hagin formalitzat un conveni de
naturalesa anàloga a aquest.
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per majoria simple de vots. La
Comissió de seguiment es reuneix de forma ordinària el darrer dimecres de cada mes i de
forma extraordinària en qualsevol moment. El funcionament i el sistema de votació de la
Comissió de seguiment, tant ordinàries com extraordinàries, és el següent:
a) Convocatòria a càrrec del CONSELL COMARCAL amb expressió de l’ordre del dia de la
sessió, data, hora i lloc de celebració de la Comissió de seguiment, ja sigui presencial o
telemàtica. La convocatòria s’ha de remetre a les entitats a través de la plataforma EACAT amb
una antelació mínima de dos dies hàbils.
b) Celebració de la Comissió de Seguiment.
c) Explicació i votació de cadascun dels punts de l’ordre del dia de la sessió. Cada entitat té un
vot en la Comissió de seguiment.
Les entitats amb dret a representació en la Comissió de seguiment que no hi assisteixin poden
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emetre llur vot en el termini de 2 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la comunicació
que els faci el CONSELL COMARCAL a aquest efecte a través de la plataforma EACAT.
d) Redacció de l’acta que inclogui la comptabilització de la totalitat dels vots emesos.
e) Aprovació, si s’escau, de l’acta en la següent Comissió de seguiment que s’acordi.
4. Els punts de la sessió de la Comissió de seguiment que versin sobre l’execució d’actuacions
a través del Consell Comarcal, ja sigui per mitjans propis o per contractistes, requereixen per a
llur aprovació el vot favorable del representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Vuitena.- Marc jurídic
1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió.
2. L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant aquest conveni s’ha d’ajustar a les seves
clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes
de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
3. Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla d’Acció
presentat pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia” així com també als acords que es puguin
adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona.
4. El marc jurídic es completa de forma subsidiària amb allò previst a la normativa de règim
local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (arts. 28,
57) i pel 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 al Text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Novena. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del període de vigència.
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les
parts.
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.
Desena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de
gestió
Correspon a ambdues entitats signatàries d’aquest conveni l’explotació de la documentació
derivada de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o
qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial.
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i el
logotip de la Diputació de Barcelona d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica
de la Diputació.
Onzena.- Difusió de les activitats acordades
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest
conveni d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització.
Es permet a la Diputació de Barceloma fer ús d’aquesta possiblitat d’informació i difusió pública.

Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.
Dotzena. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat,
ratifiquen el seu contingut i el signen.”

Segon.- HABILITAR al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura de
quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal
del Vallès Oriental.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents del grup municipal JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i el vot en
contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 16 vots a favor i 1 vot en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=8

9. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'abril de 2021, de
posicionament en contra de la gestió dels ERTOs

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
d’abril de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses,
Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i
Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i l’abstenció del grup
municipal Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que es transcriu
íntegrament a continuació:
Des que el passat 14 de març de 2020, com a conseqüència de l’aturada general de
l’economia, però també per les estrictes i necessàries mesures del confinament
domiciliari de la població en general provocada per la pandèmia de la COVID-19,
entrà en vigor el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual
s’acordava la declaració d’estat d’Alarma, després que en els darrers dies el Govern
de Catalunya ja hagués acordat fortes mesures restrictives de la mobilitat i de
confinament com fou el cas d’Igualada. Aquestes mesures provocaren un fort sotrac
en les economies domèstiques a causa del tancament d’empreses, el comerç no
essencial, restant aturada la major part de l’activitat econòmica.
Aquell decret s’ha anat prorrogant de tal manera que aquella declaració d’Estat
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d’Alarma inicial encara restaria vigent fins el proper dia 9 de maig de 2021, moment
en que les administracions hauran de recórrer a algun altre instrument legal si el que
es pretén és seguir lluitant contra la propagació del virus amb mesures restrictives
com les que s’han anat aplicant fins ara.
Però, amb tot, una de les eines que ha resultat més factible a l’hora d’apaivagar els
efectes sobre empreses i treballadors, han estat els anomenats ERTO, o Expedients
temporals de regulació de l’ocupació, que, al menys sobre el paper, fan possible que,
per una banda, les empreses puguin aturar llur activitat sense uns costos
inassumibles, i per una altra, que els treballadors puguin seguir rebent una prestació
econòmica, que si bé no és del tot equiparable al seu salari habitual, sí que al menys
els hauria de permetre disposar d’uns ingressos que els garanteixin uns mínims vitals
dignes.
La realitat però, ha sigut tota una altra. Retards en els cobraments, manca total
d’atenció a les persones, cobraments inadequats, descontrolats i insuficients, però
també manca total de seguiments dels expedients, gestors desbordats, total manca
d’empatia amb les persones i, per acabar-ho d’adobar, reclamacions absolutament
injustificades i desproporcionades per part del SEPE, com a organisme encarregat de
tramitar i gestionar tots aquests expedients.
Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 2
de Març de 2021, s’han presentat a Catalunya 98.137 expedients de regulació
temporal d’ocupació que han afectat a un total de 727.159 persones treballadores. A
la comarca del Vallés Oriental afecta a un total de 36.251 persones, i fins al juliol del
2020 a Les franqueses hi havia 2.726 persones afectades.
Aquesta enorme quantitat de peticions de prestacions pels ERTOs, els tràmits
d'acomiadaments i finalitzacions de contractes que s'han produït han desbordat els
serveis públics d'ocupació. Amb una plantilla que nota els efectes de les retallades
dels últims anys i les restriccions pressupostàries al ministeri, ha estat impossible fer
front a l'allau de peticions. Persones en ERTO o en atur que tarden setmanes o
mesos a cobrar i errors en les tramitacions han estat una constant a les oficines del
servei públic de treball de l'estat.
Vista la poca transparència per part del SEPE i la total falta de solucions davant dels
atacs informàtics posant a descobert les dades personals de milers de treballadors,
autònoms i empreses amb les conseqüències que això comporta.
Atès que els pagaments dels ERTO es fan amb retard, de vegades amb mesos,
pagaments de més o de menys del que tocaria amb els problemes que suposen a
posteriori per a regularitzar la situació.
Atès que el cobrament de les ajudes de l’Estat o de la Generalitat, com diners
ingressats de mes per error del SEPE a treballadors que no tocava, com també la
discontinuïtat en la contribució del IRPF, faran que en la declaració de la renda
d’enguany moltes persones passin de cobrar a deure diners a Hisenda.
Atès que falta un canal directe de comunicació amb les empreses o amb les gestories
de les empreses, cosa que estalviaria molts problemes i facilitaria en gran mesura
resoldre incidències i errors en els expedients dels treballadors.
Vist el pèssim servei d’atenció al ciutadà, donat que hi ha persones que han dedicat

moltes hores per poder contactar amb algun representant del SEPE per telèfon,
correu o a vegades haver d’accedir a un “mercat negre” que facilita cites prèvies
contra cost a persones desesperades disposades a pagar per així poder solucionar la
seva incidència o simplement per aportar documentació.
D'acord amb tot l’exposat, els següents
ACORDS:
Primer.- Reconeix l'esforç que milers de persones del municipi han fet fins ara per
poder adaptar-se a la situació econòmica actual i a les mesures decretades des dels
diferents governs per tal d'aturar la pandèmia.
Segon.- Instem al govern espanyol a desencallar els tràmits per tal que totes les
persones afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma
immediata i a millorar de forma immediata el servei d’atenció a la ciutadania amb
l’objectiu que es resolguin amb urgència totes les incidències i reclamacions.
Tercer.- Manifestem el nostre rebuig al Ministerio de Hacienda perquè els beneficiaris
de prestacions per desocupació percebudes com a conseqüència d’un ERTO tramitat
a causa de la pandèmia es veuen perjudicats a efectes de la declaració de l’IRPF de
l’any 2020, de manera que se’ls obliga a realitzar una declaració automàtica pel fet
d’haver tingut dos pagadors.
Quart.- Sol·licitar al Ministerio de Hacienda que promogui les reformes necessàries
per tal d’esmenar el punt anterior.
Cinquè.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern d’Espanya, al de la
Generalitat, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als Departaments d’Afers
Socials i Família i els d’Economia i Empresa de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i a cadascun dels seus grups parlamentaris, a l’Associació de Comerciants
de les Franqueses i a l’Associació Empr.Prop. dels Polígons de LF, l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'abril
de 2021, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i
neonatal
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
d’abril de 2021, per unanimitat, amb els vots a favor 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 SalCandidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a
continuació:
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt
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invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades,
l’any 2019 van morir a Catalunya 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les
primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies.
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la
gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les
28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts
dels nounats fins als 28 dies de vida.
La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra
societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen
una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest
dolor.
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i
d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més
visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha
moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment,
existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i fins i tot el
Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. Actualment,
són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet
i acompanyar les famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que,
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement
per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest
reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es
tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de
les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part.
Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament
individual.
Per aquest motiu, considerem important promoure accions al nostre municipi com un
espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues
d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional
i neonatal, donant-li la importància que es mereix.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Imagina Esquerra en Comú-AM proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es posa al costat de les famílies
que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i
les vol acompanyar en el seu dol.
Segon.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un
espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal,
gestacional o neonatal en forma d’espai físic als cementiris municipals i d’altres
estratègies d’acompanyament.

Tercer.- L’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer
difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de
dol.
Quart.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal,
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i
acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.
Cinquè.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar un acte anual en record
d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15
d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per
visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=10

11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord
municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'abril
de 2021, d'adhesió a la Iniciativa Ciutadana Europea "Right2Cure" per a
la supressió de les patents de les vacunes del Covid-19
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
d’abril de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses,
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord
Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i el vot en
contra del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es transcriu
íntegrament a continuació:
Atès
que
la
iniciativa
Ciutadana
Europea
“Right2Cure”,
https://noprofitonpandemic.eu/es/, la conformen més de 200 organitzacions europees
de la societat civil de 14 països europeus, i ha aconseguit ja més de 100.000
signatures.
Atès que l’objectiu de la iniciativa és impulsar una proposta legislativa per a instar la
Comissió Europea que els productors de vacunes, com Pfizer/BioNTech, AstraZeneca
i Moderna, comparteixin els coneixements i la tecnologia de les vacunes, renunciïn a
les patents de manera temporal i permetin una producció de les vacunes a nivell
mundial que asseguri un accés universal. Per a això, la iniciativa necessita recollir un
milió de signatures.
Atès que compartir la tecnologia eliminaria un obstacle per a l’augment de la
producció actualment retardada i la igualtat d’accés a les vacunes per a totes les
persones, a tot el món.
Atès que d’aquesta manera s’acceleraria la vacunació mundial evitant l’aparició de
variants més agressives i letals.
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Atès que a nivell mundial, les dades d’UNICEF citats per Oxfam suggereixen que
només el 43% de la capacitat de producció de vacunes COVID-19 declarada s’està
utilitzant actualment per a les vacunes aprovades.
Atès que el subministrament de vacunes segures i eficaces per a tots s’està racionant
artificialment a causa de la protecció dels drets exclusius i els monopolis de les
corporacions farmacèutiques, tal com ha demostrat l’Aliança Popular per a les
Vacunes (People’s Vaccine Alliance).
Atès que en el passat, els drets de propietat intel·lectual s’han suspès per a fer front a
grans crisis sanitàries. Jonas Salk, inventor de la vacuna contra la poliomielitis, va
permetre la seva sortida al mercat sense patent.
Atès que durant la crisi del VIH, milions de persones van morir perquè no podien
permetre’s el tractament i la protecció.
Atès que després d’una batalla d’una dècada, les empreses farmacèutiques es van
veure obligades a permetre excepcions a les patents.
Atès que el món, sobretot els estats més pobres, no pot permetre’s esperar.
Atès que encara que la recerca i el desenvolupament de vacunes i tractaments s’han
finançat en gran part amb diners públics, les empreses han obtingut les patents i el
monopoli d’explotació per 20 anys.
Atès que aquesta posició de monopoli garanteix beneficis abusius enmig d’una
pandèmia a costa de vides humanes.
Atès que des de la Iniciativa Ciutadana Europea “Right2Cure” es recorda que: “Les
inversions públiques han de produir béns públics que beneficiïn a tots, no generar
beneficis per als alts executius, accionistes i especuladors”.
Atès que la Comissió Europea ha de suspendre l’actual sistema de patents, els
monopolis i el secretisme per a oferir unes vacunes accessibles per a tota la
ciutadania.
Atès que amb la Iniciativa Ciutadana Europea es busca d’obligar-los a fer-lo. Així
mateix amb l’objectiu d’immunitzar a la major quantitat de persones i aturar l’actual
crisi sanitària.
Per tot això exposat el grup municipal IEC-AM proposem al Ple de les Franqueses del
Vallès adoptar els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport com ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Iniciativa
Ciutadana Europea per la supressió de patents de les vacunes del COVID19.
Segon.- Exigir a la Unió Europea que no limitin l’administració de cap de les vacunes
ja existents i que hagin superat els controls de la pròpia UE de l’OMS.

Tercer.- Fer difusió a la ciutadania de les Franqueses del Vallès i crear un punt de
recollida de signatures a l’ajuntament per ajudar a aconseguir el milió necessari per
presentar-la a UE.
Quart.- Enviar aquests acords a la Comissió Europea, als grups parlamentaris del
Parlament Europeu i a les organitzacions impulsores.
Cinquè.- Difondre els presents acords als mitjans i butlletí municipal de les
Franqueses del Vallès.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=11

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

12. Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210429&punto=12
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