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 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2021/9 El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  29 de juny de 2021  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 22.17 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/2021/6, que correspon a la sessió ordinària del dia 27 de maig 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 al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
                                                                                                                                       

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=1 
 

         

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es 
delegats/des de l'Alcaldia números 2021-1190 a 2021-1528 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2021. 

Es posa a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l'Alcalde i 
els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-1190 a 2021-1528 
corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2021. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=1
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=2 

 

 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/16 
a JGL/2021/19 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els 
dies 6 i 27 de maig de 2021. 

Es posa a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2021/16 a JGL/2021/19 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 6 i 27 de maig de 2021. 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=3 

 

                                                                                   

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde núm. 2021-1690, relatiu a la delegació de 
presidències, designació dels representants dels grups municipals i periodicitat 
de les sessions ordinàries de les comissions informatives. 

Es posa a disposició dels regidors i regidores el Decret de l'Alcalde núm. 2021-1690, 
relatiu a la delegació de presidències, designació dels representants dels grups 
municipals i periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives.  

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

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=4 

 

                                     

5. Donar compte del Decret de la Regidora d'Hisenda núm. 2021-1673, relatiu a la 
rectificació de l'error material relatiu a la tarifació social 

Es posa a disposició dels regidors i regidores el Decret de la Regidora d'Hisenda núm. 
2021-1673, relatiu a la rectificació de l'error material relatiu a la tarifació social. 

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

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=5 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=3
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=4
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=4
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=5
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=5


B) PART RESOLUTIVA 

 

6. Proposta d’aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès  

Antecedents de fet 

1. La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 24 de desembre de 2020, 
va acordar, entre d’altres, APROVAR el Pla d’Actuació Municipal 2020-2023. 

2.Una de les actuacions que es preveu en el Pla aprovat, consisteix en l’elaboració del 
codi ètic dels polítics i alts càrrecs.  

3. En data 11 de març de 2021, l’Alcaldia va dictar Decret núm. 606/2021, el qual 
disposava que la secretaria de l’Ajuntament iniciés la tramitació del tot el procediment 
que legalment procedís per a l’aprovació del codi ètic dels polítics i als càrrecs de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

4. Vist el codi model elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya 
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC). L’esmentat document, ha estat integrat a l’expedient 
d’aprovació i comprovat per aquesta Secretaria, considerant el seu contingut correcte 
des d’un punt de vista jurídic. 

5. L’esmentat document te la consideració d’Ordenança reglamentària, amb la qual 
cosa, procedeix l’emissió d’informe previ d’abast jurídic sobre el procediment 
d’aprovació d’aquest codi. 

Fonaments legals 

1. L’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, disposa que, entre d’altres, els ens locals, han 
d’elaborar un codi de conducta dels seus alts càrrecs que concreti i desenvolupi els 
principis d’actuació als que es refereix l’apartat 1 d’aquest mateix article i estableixi 
d’altres addicionals, en el seu cas. 

2. Vista la proposta de Model de Codi de Conducta elaborada per les administracions 
públiques esmentades en l’antecedent de fet quart. 

3. L’article 61 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, 
estableix que podran exercir la iniciativa per a la formació o modificació d’ordenances 
els òrgans de les entitats locals en la forma establerta per la legislació que els regula… 

4. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, estableix que 
l’aprovació de els ordenances i els reglaments locals tenen que ajustar-se al 
procediment següent: 

a) Aprovació inicial del Ple.                                                                              

b) Informació pública i audiència als interessats, per un període mínim de trenta dies, 
per tal que puguin presentar-se reclamacions o suggeriments. 

c) Resolució de totes les reclamacions i les suggeriments presentades i aprovació 
definitiva del Ple.Idèntica previsió fa l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
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d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

5. L’article 63 del ROAS també estableix que correspon al Ple de la corporació 
l’aprovació inicial de l’avantprojecte d’ordenança, que haurà d’exposar-se a informació 
pública, mitjançant anunci al BOPB, al DOGC, a un diari de major difusió escrita i al 
tauler d’anuncis, per un termini mínim de 30 dies hàbils. 

6. L’article 22.2.d) de la Llei de bases del règim local disposa que és competència del 
Ple l’aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances. 

7. Donat el contingut organitzatiu del document, de conformitat amb l’article 133.4 de 
la Llei 39/2015, es pot prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació 
públiques en els casos de normes organitzatives de l’Administració Local. 

Per tot això, com a regidora de Règim Intern proposo al Ple de la Corporació 
l’aprovació dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès redactat en base a la proposta efectuada per la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s’haurà 
de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de trenta dies hàbils, per a 
la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.  

Tercer.- L’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord 
exprés si un cop transcorregut el termini de trenta dies hàbils més amunt esmentat, no 
s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, el Codi entrarà en vigor 
un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

 

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

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=6 

 

Assumpte aprovat favorablement amb el vots a favor 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 l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista. 

      

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=6
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=6


7. Proposta d’aprovació inicial de la denominació i canvi de nom de diferents 
vies públiques del municipi de les Franqueses del Vallès  

Antecedents de fet 

Els alumnes de 4r d’Eso de l’Institut Lauro de les Franqueses del Vallès, van presentar 
una sol·licitud, en data 17 de desembre de 2020 amb registre d’entrada núm. 4511, on 
proposaven el canvi de nom del carrer Astúries de les Franqueses del Vallès, així com 
també propostes de noms per denominació de carrers nous. 

La Comissió de nomenclàtor de les Franqueses del Vallès en sessió que va tenir lloc el 
dia 25 de maig de 2021, va acordar aprovar: 

- La proposta de canvi de denominació del carrer Astúries per el nom de Maria Elena 
Maseras (1853-1905) metgessa i pedagoga. 

- La proposta de posar nom als tres passatges del Sector R: Mileva Maric (1875 – 
1948) matemàtica i física sèrbia, Laura Bassi (1711 – 1778) física italiana, Rosa Parks 
(1913 – 2005) activista afroamericana. 

- Esmenar els errors ortogràfics detectats al llistat de carrers i al llistat de camins 
recollits al Projecte d’Ordenació de la Guia de carrers i al Catàleg de Camins 
municipals de les Franqueses del Vallès. 

Fonaments de dret 

El Reglament de Funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per 
a l’assignació de denominacions de vies, espais i equipaments públics de les 
Franqueses del Vallès, disposa la creació i composició de la Comissió del 
Nomenclàtor. 

L’article 19 del Reglament estableix el procediment d’aprovació dels noms del 
nomenclàtor segons el qual la Comissió del Nomenclàtor elaborara la corresponent 
proposta per aprovar pel Ple de l'Ajuntament. 

Atès l’article 18.2 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, atribueix als 
ajuntaments la determinació del nom de les vies urbanes i els nuclis de població de 
tota mena. 

De conformitat a l’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals 
estableix que els ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de 
les vies públiques i la numeració dels edificis, informant a totes les administracions 
públiques interessades. 

Dins del marc de les facultats d’organització que determinen l’article 4.1 a) de la llei de 
Bases de règim local i l’article 8.1 a) de la Llei municipal de règim local a Catalunya, el 
que es preveu a l’article 246.1 del DL 2/2003m de 28 d’abril, que aprova el text refos 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  

AQUESTA Àrea de Règim Intern, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 1772/2020, de 29 de setembre de 2020, publicat al BOPB en data 8 
d’octubre de 2020, i assabentat el Ple de la Corporació local en data 29 d’octubre de 
2020, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de nom del carrer d’Astúries pel nom de Maria 
Elena Maseras (1853-1905), metgessa i pedagoga catalana. 
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Segon.- Aprovar inicialment les noves denominacions dels tres passatges del Sector 
R per: Mileva Maric (1875 – 1948) matemàtica i física sèrbia, Laura Bassi (1711 – 
1778) física italiana, Rosa Parks (1913 – 2005) activista afroamericana, segons el 
detall que figura als plànols adjunts. 

Tercer.- Esmenar els errors ortogràfics detectats al llistat de carrers i al llistat de 
camins recollits al Projecte d’Ordenació de la Guia de carrers: 

- On diu Carrer de Cellecs ha de dir Carrer de Céllecs. 

- On diu Carrer de Puiggraciòs ha de dir Carrer de Puiggraciós. 

Al llistat de camins recollits al Catàleg de Camins municipals de les Franqueses del 
Vallès: 

- On diu Camí de Can Met Blai a Can Carreró ha de dir Camí de Can Carreró al camí 
de Can Met Blai. Hi ha dos camins de Can Met Blai a Can Carreró, el número 80 i el 
número 201. Aquest últim hauria de dir Camí de Can Carreró al camí de Can Met Blai 

- On diu Camí de Valls Gros a Cal Sastre hauria de dir Camí de Can Valls Gros a Cal 
Sastre. 

- On diu Can Coll d’Oca ha de dir Camí de Can Coll d’Oca. 

- On diu Camí de Can Cabeça a l’Urbanització de Ca l'Asmandia ha de dir Camí de 
Can Cabeça a la Urbanització de Ca l'Esmandia. 

Quart.- Incorporar a la Guia de carreres i camins de les Franqueses del Vallès, el 
Passeig del Primer d’Octubre.  

Cinquè.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de vint dies, amb 
efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions, mitjançant la publicació de 
l’anunci d’informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.  

Sisè.- Si durant el termini d’exposició pública i d’audiència no es presentessin 
al·legacions, reclamacions o suggeriments,aquest acord esdevindrà automàticament 
definitiu i es practicaran les notificacions als interessats i a l’Institut Nacional 
d'Estadística.  

Setè.- Encarregar la confecció de les plaques identificatives de la nova denominació 
dels carrers.  

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=7 

 

Assumpte aprovat favorablement per unanimitat de tots els 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).                                                  

 

8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal 
reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa per a l’exercici 2021. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=7
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=7


Antecedents de fet  

1. Els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

2. En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

3. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

4. Tenint en compte que es proposa la incorporació d’una disposició transitòria a 
l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l’exercici 2021 (ord. núm. 24) per introduir 
una bonificació del 75% de la quota de la taxa per als titulars de les llicències 
d’ocupació, amb efectes de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2021. 

Fonaments legals 

1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els articles 12, 15 a 19, 24 i 25, entre d’altres. 

2. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 
106.2.Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la 
Intervenció municipals, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa (ordenança 24), amb la introducció d’una disposició 
transitòria que regula una bonificació en el tribut. La redacció de l’apartat esmentat de 
l’Ordenança fiscal núm. 24, que haurà de regir per a l’exercici 2021, queda com 
segueix: 

“Disposició Transitòria 

S’estableix, amb efectes d’1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, una 
bonificació del 75% de la quota de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa pels obligats tributaris, titulars d'establiments 
d'hostaleria, restauració i similars, que demanin llicència d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires. 

Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici, sense necessitat de sol·licitud expressa per part 
dels interessats.” 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran 
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objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

Quart.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a coneixement 
general. 

 

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

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=8 

 

Assumpte aprovat favorablement per unanimitat de tots els 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). 

 

9. Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.  

Antecedents de fet 

Vista la provisió de la regidora de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència de data 
17 de maig de 2021 per a l’elaboració i aprovació de l’Ordenança reguladora dels 
vehicles de mobilitat personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 

Vist l’informe jurídic emès per la secretària de la Corporació de data 18 de maig de 
2021. 

Vista la memòria de la regidora de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència de data 
18 de maig de 2021 per a la consulta pública prèvia sobre l’Ordenança reguladora dels 
vehicles de mobilitat personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del 
Vallès. 

Vist el Decret núm. 2021-1345 de la regidora de Seguretat Ciutadana, Civisme i 
Convivència, senyora Montse Vila i Fortuny, que sotmet a consulta pública prèvia la 
memòria sobre l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el 
terme municipal de les Franqueses del Vallès, durant el termini de 15 dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes de la 
Corporació.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=8
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=8


 

Fonaments legals 

D’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases del règim local, que estableix que el Ple té les atribucions d’aprovació de 
les ordenances municipals.  

De conformitat amb el que disposa l’article 52.2.d) 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.  

D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases del règim local, així com els articles 63 i següents i 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en els que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances.  

AQUESTA Àrea de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència, de conformitat amb el 
que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1772/2020, de 29 de setembre de 2020, 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS:  

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, el text de la qual 
figura com a document adjunt a la present proposta de resolució.  

Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s’haurà 
de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de trenta dies hàbils, per a 
la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades.  

Tercer.- L’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció d’acord 
exprés si un cop transcorregut el termini de trenta dies hàbils més amunt esmentat, no 
s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, l’Ordenança entrarà en 
vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Quart.- Notificar aquests acords a les àrees interessades. 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=9 

 

Assumpte aprovat favorablement amb el vots a favor 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 el vot en contra del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista. 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=9
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=9
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10. Proposta d’incoació de l'expedient sancionador per presumptes infraccions 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment 
perillosos, i de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos.  

Vista la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm. 
1095512/2020 emesa en data 27 de desembre de 2020 a les 11:30 hores per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la 
qual s'observa la circulació d'un gos potencialment perillós, de raça Doberman, per via 
publica, deslligat. Els agents fan constar que s’ha escapat en altres ocasions, sense 
complir les instal·lacions les mesures de seguretat, al c/ Verge de Montserrat, 9, bis, 
d’aquest municipi.  

Vista la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm. 
238246/2021 emesa en data 9 de març de 2021 a les 01:32 hores per infraccions en 
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa la 
circulació d'un gos potencialment perillós, de raça de raça Doberman, per via publica, 
deslligat i sense morrió a certa distancia de casa seva, que s’ha escapat, sense 
complir les instal·lacions les mesures de seguretat, al c/ Verge de Montserrat, 9, bis, 
d’aquest municipi. 

Vista la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm. 
370940/2021 emesa en data 30 d’abril de 2021 a les 13:20 hores per infraccions en 
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa la 
circulació d'un gos potencialment perillós, de raça de raça Doberman, per via publica, 
deslligat i sense morrió. Finalment els gos arriba al domicili i entra a requeriment de la 
propietària. Els agents han comprovat que el domicili no disposa de les mesures de 
seguretat i senyalització adequades. S’identifica a la senyora amb DNI ****7647L, com 
a responsable que d’una forma presumpta ha comès la infracció. 

Vist que de les dades que figuren en aquesta Corporació es constata que la persona 
interessada no disposa de llicència per a la tinença d’un gos potencialment perillós. 

Atenent l’anterior, es va dictar el Decret 2021-0806, de data 25 de març de 2021, el 
qual resol requerir a la senyora amb DNI ****7647L, com a propietària d’un gos de raça 
potencialment perillós, què en un termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest escrit, aporti la documentació esmentada 
anteriorment per tal de regularitzar la llicència de tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos. Notificat en data 9 d’abril de 2021. 

Vist que a data d’avui no s’ha donat compliment als requeriments municipals.  

Vist que de conformitat amb l'article 1 c) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos són considerats potencialment perillosos, els següents: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa 
canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés o llurs encreuaments. 

Vist que l’article 2.1 de la citada llei estableix que, a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús 
públics en generals, els gossos als què fa referència l’article 1 han d’anar lligats i 
proveïts del corresponent morrió. 

Vist que l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que les persones posseïdores 
de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de 



seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del 
Decret 287/2002, de 22 de març. 

Vist que l’article 8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, decreta com a mesura de seguretat l'obligatorietat d'utilització 
de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un morrió 
homologat i adequat a la raça, per a la presència i circulació en espais públics de 
gossos potencialment perillosos. 

Vist que l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa 
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el 
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article 
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
registre d’animals de companyia. Seguidament, afegeix que “Igualment, tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament.” 

En el punt segon, es requereix donar compliment a una sèrie de requisits per a 
l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos.  

Vist que, en aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que 
la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la prèvia 
obtenció d’una llicència administrativa.  

Vist que l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, disposa que les instal·lacions que alberguin els 
gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar 
que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 

a) Les parets i tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir 
ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus.D'acord amb l'article 7.2 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, no senyalitzar les 
instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.  

D'acord amb l'article 11.1, les infraccions lleus poden ésser sancionades des de 60,10 
a 150,25 euros.  

D'acord amb l'article 7.3 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no complir les mesures de seguretat establertes 
per a les instal·lacions que alberguin gossos perillosos, està considerat com a una 
infracció greu. 

D'acord amb l'article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el fet de trobar-se un gos potencialment perillós 
en llocs públics deslligats i sense morrió, està considerat com a una infracció greu, per 
tant, cal iniciar procediment sancionador per aquest fet. 
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D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de 
150,25 a 1.502,53 euros. 

D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o 
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció molt 
greu. D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades 
des de 2.404,06 a 15.025,30 euros. 

Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en matèria 
de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència 
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons el 
Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019. 

Atès que la competència sancionadora, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, està atribuïda al Ple d’acord amb l’establert a l’article 13, b). 

Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana 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.- Iniciar expedient sancionador contra la senyora amb DNI ****7647L, com a 
presumpte responsable d’una falta lleu i de dues faltes greus per tal com la seva 
conducta pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
d’animals potencialment perillosos.  

Segon.- Iniciar expedient sancionador contra la senyora amb DNI ****7647L, com a 
presumpte responsable d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot 
constituir infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de 
la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 

Tercer.- Nomenar instructor de l'expedient sancionador al senyor XAVIER LÓPEZ 
CLEVILLÉ, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Quart.- Requerir a la senyora amb DNI ****7647L, que per la tinença o conducció 
d’animals potencialment perillosos en espais públics, ha de formalitzar davant d’aquest 
Ajuntament la tramitació de la llicència administrativa municipal amb el compliment 
dels requisits establerts en la legislació corresponent. 

Cinquè.- Advertir de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal 
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència 
administrativa. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona 
interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les 
proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos. 

Setè.- De conformitat amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant del 
reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del pagament 
voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicaran 
reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per cadascun 
dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar determinades a la 



notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al 
desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la 
sanció. 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=10 

 

 

Assumpte aprovat favorablement amb el vots a favor dels grups municipals 
Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i 
Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i l’abstenció dels 
grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Ciutadans les 
Franqueses del Vallès. 

    

 B) PART RESOLUTIVA 

 

11. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses en favor d'un 
major protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons 
europeus. 

L’arribada dels Fons europeus NEXT GENERATION EU representen una magnífica 
oportunitat per avançar en la reconstrucció social i econòmica del país. Si s’inverteixen 
de manera eficient i estratègica, els fons contribuiran a donar els primers passos cap a 
un model econòmic més productiu, digital i sostenible. Tanmateix, això és incompatible 
amb una distribució opaca, no competitiva i centralitzada dels Fons, com la dissenyada 
pel govern de l’Estat. 
 
El Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, que té com a objecte establir les 
disposicions generals per programar, executar i gestionar les actuacions finançades 
amb Fons europeus, recull les mesures necessàries per agilitzar l’arribada dels ajuts, 
així com les principals característiques del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, i deixa entreveure que les grans empreses, per la seva major capacitat 
tractora, de generació de riquesa i de llocs de treball, seran les grans beneficiades d’un 
instrument europeu que d’aquesta manera arribarà en una mesura insuficient al 
principal component del teixit econòmic i empresarial de Catalunya – la petita i mitjana 
empresa. 
 
El programa d’impuls a les PIMES només comptarà amb 4.894 milions d’euros, un 7% 
del total del Pla. La petita i mitjana empresa, que representa aproximadament el 99% 
del teixit empresarial català, no serà la principal receptora dels fons europeus, malgrat 
haver estat enormement perjudicada per la crisi sanitària. A la digitalització de les 
administracions públiques, amb 3,3 milions de treballadors, s’hi dedicaran 4.315 milions 
d’euros, una xifra superior als 4.066 milions que rebran les PIMES per dur a terme 
aquesta funció, malgrat representar més de 9 milions de treballadors a tot l’Estat.  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=10
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=10
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A l’hora de repartir els fons europeus a grans empreses, caldria descartar o impedir la 
participació en els pertinents concursos a aquelles que, en conjunt, deuen més de 
80.000 milions d’euros, 56.000 milions dels quals a petites i mitjanes empreses, segons 
la Plataforma Multisectorial contra la Morositat. Aquests deutes corresponen a 
impagaments d’empreses no financeres amb els seus proveïdors, en els que superen el 
límit legal de 60 dies, de manera que s’incompleix la Directiva Europea 2011/7/UE 
contra la morositat. 
 
L’any 2020, el termini mitjà de pagament d’aquestes grans empreses va ser de 193 dies, 
triplicant així el que estableix la llei. Això és possible degut a la no aprovació del règim 
sancionador de la Llei de Morositat, que segueix bloquejat al tràmit parlamentari del 
Congrés dels Diputats. Aquestes circumstàncies podrien provocar que corporacions que 
estan contravenint la normativa vigent obtinguin ajuts europeus en detriment de PIMES 
que ja pateixen els devastadors efectes de la morositat.  
 
Qualsevol autònom o petit empresari que opta a un ajut públic ha de presentar una 
declaració conforme està al corrent de les seves obligacions amb Hisenda o la 
Seguretat Social. Esdevé incomprensible que aquelles empreses moroses i extractives 
no estiguin sotmeses a les mateixes regles que d’altres més petites en dimensions. 
L’administració central podria acabar recompensant mitjançant l’adjudicació de Fons 
Europeus, és a dir, d’ajuts públics, les empreses que mantenen uns nivells de morositat 
il·legals amb els seus proveïdors – PIMES i autònoms, dos grups que han patit la crisi 
doblement, pel descens de l’activitat econòmica i per la desídia de les autoritats centrals 
a l’hora de concedir ajuts directes que compensessin les pèrdues ocasionades per la 
pandèmia. La Generalitat de Catalunya, malgrat no tenir capacitat d’endeutament o 
d’accés als mercats de crèdit, ha repartit el 34% del total d’ajuts a empreses i famílies 
atorgats per les comunitats autònomes. 
 
Per tot això el grup municipal de Junts per les Franqueses al Ple de l’Ajuntament de les 
Franqueses, eleva l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Instem el Govern central a donar el màxim protagonisme en el repartiment dels 
Fons Europeus a la petita i mitjana empresa, baula fonamental de l’economia catalana, 
incrementant el % d’ajuts del qual en seran receptores. 
  
Segon.- Instem el Govern central a promoure les reformes necessàries per excloure de 
la recepció d’ajuts europeus finançats amb els Fons Next Generation EU a aquelles 
grans empreses que, en el pagament de les factures a PIMES i autònoms, superin els 
60 dies que marca la llei.  
 
Tercer.- El ple de l’Ajuntament de Les Franqueses demana el traspàs a la Generalitat 
de Catalunya de la gestió directa dels Fons europeus. 
 
Quart.- Que es faci trasllat a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació d’Empresaris i 
Propietaris del Polígons Industrials de Les Franqueses del Vallès i a l’Associació de 
botiguers, comerciants i professionals 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=20210629&punto=11 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=11
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=11


 

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Ciutadans les 
Franqueses del Vallès, i les abstencions dels grups municipals Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista. 

 

                
 

 

12. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú - 
Acord municipal, i Ciutadans les Franqueses del Vallès, sobre les armes nuclears i 
de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. 

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens 
dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat. 
 

Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i 
Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.  
 

Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui 
el món continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una 
capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.  
 

Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció 
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i 
seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.  
 

Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i 
campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, 
etc., s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de 
les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides. El 22 de gener 
de 2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, després d’haver aconseguit la signatura i 
ratificació de 50 estats. 
 

Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi 
sumin activament. 
 

I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i 
nuclearment desarmat. 
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Per tot això, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, eleva l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per 
l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.  
 

Segon.- Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa 
amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment. 
 

Tercer.- Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada 
amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La 
nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les 
armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres 
ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús 
d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, 
de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem 
suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs 
a signar-lo i ratificar-lo”  
 

Quart.- Insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la 
Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides. 
  
Cinquè.- Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al 
secretariat d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a 
FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.   
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=12 

 

Moció aprovada 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 Ciutadans les Franqueses, i les abstencions del grup 
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista. 

 

 

13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord 
Municipal d'adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública 
(AMEP). 

La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els 
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és 
l’argument suficient per iniciar aquest procés de transició energètica i descarbonització 
de l’economia; el model energètic actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i 
per a la salut de les persones molt elevats. 
 

En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a 
l’accés a l’energia, a democratitzar l’energia i fomentar la participació ciutadana i de la 
petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i 
properes als punts de consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=12
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=12


combustibles fòssils per la producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la 
transformació dels nostres edificis, la modernització de la xarxa de distribució, i a 
desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més efectiva. 
 

Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius 
concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu.  
 

Actualment el Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant 
aquesta normativa, que es afectarà molt directament. 
 

Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen un paper clau en aquest procés. 
Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han 
de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies 
renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i 
comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers. 
 

Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt 
especialment en relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model 
actual per finalitzar amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats 
i manca de transparència. A banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a 
la producció d’energia, és molt necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de 
les xarxes elèctriques, i que l’administració pública pugui participar en les activitat de 
transport d’energia i operació de tot el sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es 
refereix, s’han d’adoptar mesures que afavoreixin i permetin la municipalització de les 
xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa en altres països d’Europa. 
 
L’energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una 
comercialització socialment responsable i sostenible de l’energia. El món local ha patit 
recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat als ajuntaments advertint 
de tallar el subministrament a les famílies vulnerables si no es fa front a una part del 
deute des dels ajuntaments. A això s’afegeixen les contínues queixes del món local 
respecte la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies 
administracions locals, i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que 
ocasionen interrupcions del subministrament. 
 
En data 23 de febrer de 2021, 74 municipis i 4 entitats del país varen constituir 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que té com a finalitat 
difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de 
distribució d’energia elèctrica, i donar suport als municipis que vulguin encaminar- se 
cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició 
energètica cap a un model just, democràtic i sostenible. 
 
L’AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica d’àmbit territorial català.  
 
Amb la finalitat anteriorment descrita, l’associació desenvoluparà accions i realitzarà 
activitats per la creació d’una línia comunicativa pròpia, la organització de jornades, 
seminaris i cursos, i la creació d’un marc de treball, coordinació, col·laboració i debat 
entre municipis. També recolzarà i participarà en iniciatives dels municipis per difondre i 
promoure la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica, i impulsarà iniciatives de debat tècnic, investigació i recerca sobre 
les finalitats de l’associació. 
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Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i incidir en les 
polítiques públiques relatives a l’energia. Finalment, l’associació crearà un centre de 
recursos o base documental d’experiències, iniciatives o estudis, realitzarà serveis 
d’assessorament tècnic i assistència jurídica i administrativa als municipis per assolir la 
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, 
i podrà sol·licitar ajuts i subvencions en nom propi o dels municipis associats. 
 
Al municipi de les Franqueses del Vallès el compromís de la lluita contra l’emergència 
climàtica i l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una 
necessitat ineludible. És d’interès municipal adherir-se a l’AMEP, ja que és una eina clau 
per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i aprovació de la 
nova normativa que regularà la transició energètica, i molt especialment aquella 
relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l’autoconsum d’energia renovable. 
 
La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres 
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució 
d’energia i en assolir una comercialització justa i equitativa. Els ajuntaments no poden 
continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han treballar per liderar la 
transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir 
capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització 
d’energia verda pels seus consums i els de tercers. L’associació és un instrument molt 
útil per treballar i assolir aquests objectius. 
 
Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, 
territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast 
dels municipis, o almenys d’aquest de forma individual. Des de serveis i infraestructures 
de tota mena, fins a polítiques molt diverses que tenen una importància vital per la ciutat 
real, com és el cas de la producció, distribució i comercialització de l’energia elèctrica. 
En aquest escenari, els municipis tenen eines per fer política en una escala superior i 
amb nous models de governança: mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i 
xarxes de municipis. Nous models basats en la cooperació institucional, xarxes que 
permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i experiències, promoure 
relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament amb 
administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no son a 
l’abast, etc. 
 
L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals, 
creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que 
localment es poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el país en la 
transició energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir informació i 
crear una xarxa de contactes dels que també es poden generar sinergies en altres 
àmbits. 
 
Les quotes ordinàries s’aproven anualment per part de l’assemblea general. Per aquest 
any 2021 la quota és l’equivalent al 5% dels habitants del municipi en euros, amb un 
topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. La previsió franquesina de 
despeses és doncs d’uns 1.000 euros € anuals. 
 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que 
preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional 
cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els 
seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions 



contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, 
relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria 
d’associacions. 
 
Vista la proposta d’estatuts de l’associació, i pels motius exposats, el grup municipal 
Imagina Esquerra en Comú- acord municipal proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Realitzar en el termini de 6 mesos els tràmits necessaris per tal que el Ple 
aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Associació de Municipis 
i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la 
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, 
així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i 
desenvolupar accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i 
sostenible. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’AMEP que aprovi l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès com a membre de ple dret de l’associació.  
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’AMEP i als serveis municipals que n’hagin de 
tenir coneixement.  
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=13 

 

Moció aprovada amb el vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
i l’abstenció dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès. 

 

 
 
 
 
 
 

14. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses per la creació 
d'una Taula d'Avaluació Local dels projectes municipals finançats pels Fons 
Europeus i pel Programa REACT-EU.  

Els Fons Europeus que s’han posat en marxa des de la UE amb l’objectiu de pal·liar 
l’impacte econòmic i social de l’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia global 
de la COVID-19 són una oportunitat històrica. Una oportunitat extraordinària en forma 
de paquet de recuperació sense precedents i que no haurien de ser un xec en blanc 
amb el que gastar sense control per part dels diferents nivells institucionals. 
 

Degut a la quantitat històrica de fons europeus que haurem d’absorbir com a país, i 
també pels ajuntaments, per ser destinats a inversions de projectes estratègics de 
transició digital, cohesió social, transició ecològica, sostenibilitat, etc.; és més important 
que mai fer-ho amb uns criteris racionals i des de la més estricta objectivitat, cercant el 
màxim consens perquè siguin els més eficients i rentables possibles, sense que els 
interessos polítics o partidistes siguin els criteris prioritaris. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=13
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=13
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Per aquest motiu, és necessària la creació d’una Taula d’Avaluació Local per assegurar 
l’eficiència i idoneïtat dels projectes que hagin de ser dissenyats i desenvolupats pel 
nostre municipi i perquè vetlli per una execució transparent, equilibrada, coherent i 
despolititzada dels recursos procedents de la UE. 

 
La realitat és que en anteriors ocasions aquesta falta de transparència i l’evident 
politització han donat com a resultat polítiques públiques ineficients i mancades de 
qualsevol tipus d’avaluació. 
 

Els Fons Europeus i el Programa REACT-EU, per la seva quantia i conveniència 
temporal, no poden ser objecte de les mateixes conductes del passat si volem aprofitar 
aquests recursos per avançar cap a la transformació del nostre model econòmic, i 
perquè la recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social. Amb una economia i societat 
climàticament neutra, circular, sostenible, ecològica, justa i eficient. 

 
L’ús racional dels recursos està íntimament lligat a la necessitat de programació, 
avaluació i seguiment pel compliment dels objectius, i per aquest motiu cal que es faci 
amb la màxima objectivitat, transparència i participació en la selecció dels projectes 
d’inversió per part del nostre Ajuntament. A més de reforçar el control dels principis de 
legalitat i eficiència en la contractació pública, acomplint amb tots els criteris de màxima 
difusió i publicitat a totes les empreses del nostre municipi per assegurar la igualtat en 
l’accés a la licitació i execució dels projectes. 
 

L’agilització dels procediments burocràtics i administratius que s’han previst al Real 
Decret-llei 36/2020 vinculats a la gestió d’aquests projectes municipals finançats amb 

els Fons Europeus i el Programa REACT-EU no poden convertir-se en una coartada per 
part del govern municipal perquè es decideixi de forma autònoma i sense rendició de 
comptes el destí de les inversions que seran finançades amb aquests fons. Per tant, per 
assegurar l’equilibri i la coherència, i perquè els diners arribin l’abans possible a les 
famílies, els autònoms i les empreses, cal establir un reforç dels mecanismes de 
selecció, avaluació, control i fiscalització dels projectes. 
 

Amb aquesta finalitat, formaran part de la Taula aquells membres del govern municipal 
amb responsabilitats en la gestió dels Fons Europeus, així com pels representants dels 
diferents grups municipals de l’oposició, acompanyats per professionals destacats de la 
societat civil i pels agents socials i empresarials del municipi, amb l’objectiu de cercar el 
màxim consens, una participació activa i vinculant que asseguraran la sostenibilitat en el 
temps d’aquests projectes i plans d’inversió, millorant els sistemes de control perquè no 
es tornin a produir dispendis i irregularitats i amb el màxim compromís amb la 
negociació i la salut democràtica. 
 
Aquesta Taula permetrà guiar aquest procés des de l’experiència, l’objectivitat, la 
detecció i avaluació de necessitats i la selecció d’aquells projectes amb major potencial 
socioeconòmic, incorporant la col·laboració privada per compartir riscos i assegurar 
èxits, per mitjà d’uns criteris coneguts, transparents i mesurables que no deixin espai a 
la discrecionalitat o la utilització partidista d’uns recursos que, al cap i a la fi, són de tots. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa a l’Ajuntament de les 
Franqueses els següents 
 
ACORDS: 
 



Primer.- Crear una Taula d’Avaluació Local dels projectes municipals finançats amb els 
Fons Europeus i el programa REACT-EU que seran gestionats per l’Ajuntament, perquè 
els analitzi amb anterioritat i faci el seguiment en la implantació i avaluació de l’impacte 
posterior, per assegurar la coherència de les actuacions i la rendibilitat social i 
econòmica dels projectes estratègics executats en el municipi. 
 
Segon.- Mostar el compromís amb l’avaluació basada en criteris objectius, mesurables i 
transparents en l’elecció i execució dels projectes estratègics finançats amb els Fons 
Europeus i el programa REACT-EU que es desenvolupin en el municipi, amb l’objectiu 
de seleccionar aquells projectes amb un major potencial socioeconòmic. 
 
Tercer.- Incorporar com a membres de la Taula d’Avaluació Local a aquells membres 
del govern municipal amb responsabilitats en la gestió dels Fons Europeus, així com 
als representants dels diferents grups municipals de l’oposició, acompanyats per 
professionals destacats de la societat civil i empresarial del municipi, associacions 
d’empresaris locals, associacions de comerciants, etc. amb l’objectiu de cercar el 
màxim consens en l’elecció, disseny i idoneïtat dels projectes. 
 

Quart.- Traslladar aquests acords a totes les entitats, agents socials i econòmics del 
municipi, a la Generalitat de Catalunya i als seus Grups Parlamentaris, al Govern 
d’Espanya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=14 

 

Moció aprovada 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. 

 

 
 

15. Moció que presenta el grup municipal Sal - Candidatura d'Unitat Popular - 
Alternativa Municipalista per connectar amb un carril bici el centre neuràlgic de 
Corró d’Avall amb l’Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas per 
crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP) i 
promoure la mobilitat sostenible al municipi. 

Vist que l’Escola Municipal de Ciclisme, situada entre els carrers d’Holanda, de Suècia i 
d’Alemanya del polígon Pla de Llerona, ja és una realitat. 
 
Vist que l’Escola Municipal de Ciclisme, integrada dins del Patronat Municipal d’Esports, 
pretén promocionar i donar a conèixer aquest esport en les seves diverses modalitats 
entre la mainada i el jovent de 4 a 16 anys. 
 
Atès que és imprescindible crear uns recorreguts segurs, segregats de les vies de 
circulació de vehicles de motor, que ofereixin seguretat als usuaris de les bicicletes, 
patinets i VMP, per a poder accedir als centres educatius, als equipaments esportius, a 
les estacions de tren, etc. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=14
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=14
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Atès que les Franqueses forma part de la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la 
Sostenibilitat, promoguda per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de promoure 
polítiques públiques de sostenibilitat i Agenda 21 i que entre els acords d’aquesta xarxa 
hi ha la voluntat de promoure iniciatives per a la prevenció del canvi climàtic, entre les 
quals: «facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment 
en el medi urbà, realitzant a tal efecte totes les accions necessàries per a impulsar la 
bicicleta com a mitjà de transport». 
 

Atès que és prioritari i urgent incentivar les alternatives a l’ús del cotxe per potenciar la 
mobilitat sostenible a peu, amb bicicleta, patinet o VMP. 
 

Atès que el 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió a 
l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que comporta el compromís d’elaborar, en un 
termini de 6 mesos, un pla d’actuació triennal. 
 

Atès el compromís pres per l’Ajuntament de les Franqueses des de l’any 2008, amb la 
seva adhesió al Pacte Europeu d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, d’elaborar 
un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, i executar accions per assolir una 
reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% l’any 2030. 
 

Atès que l’onzè dels objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions 
Unides l’any 2015 és aconseguir unes ciutats i comunitats sostenibles, en línia amb 
l’Agenda 2030 aprovada per la Generalitat de Catalunya i altres administracions 
supramunicipals. 
 

El Grup Municipal Sal - Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Iniciar de forma urgent, la creació d’un carril bici que uneixi la carretera de 
Ribes (des de l’avinguda de Santa Eulàlia) i l’Escola Municipal de Ciclisme del Pla de 
Llerona. Adjuntem proposta d’itinerari (plànols 2 i 3) per sotmetre-la al criteri dels 
tècnics. 
 
Segon.- Iniciar de forma urgent la creació d’un carril bici que uneixi la plaça de 
l’Ajuntament amb la plaça de Can Mònic, com a eix central per al desplaçament dels 
usuaris de bicicleta i VMP en els seus trajectes quotidians, segregat de les vies de 
circulació de cotxes. Adjuntem proposta d’itinerari (plànol 1) per sotmetre- la al criteri 
dels tècnics. 
 
Tercer.- Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta 
i VMP en el pla d’actuació triennal que es va comprometre a elaborar l’Ajuntament en 
adherir-se a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025. 
 
Quart.- Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un circuit 
urbà per a bicicletes i VMP que connecti els diversos equipaments municipals i enllaci 
amb la xarxa de carrils bici de Granollers. Adjuntem 4 plànols amb proposta d’itineraris 
per sotmetre-la al criteri dels tècnics. 
 
Cinquè.- Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest 
fi, crear, en el termini màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels diversos 
grups municipals, clubs ciclistes i persones i entitats interessades. 



 
Sisè.- Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals i 
secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de mobilitat 
segura per a vianants, bicicletes i VMP. I estendre la pacificació del trànsit a altres 
zones del municipi. 
 
Setè.- Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat 
sostenible a peu de carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=15 

 

Moció no aprovada amb el vot a favor del grup municipal Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, el vot en contra del grup municipal Junts per les Franqueses i 
l’abstenció dels grups municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès. 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

16. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20210629&punto=16 
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