
                                         Ple 2021/13 - 28/10/2021 – pàg. 1  

  

  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2021/13 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  28 d’octubre de 2021  

Durada  Des de les 19.00 fins a les 21.41 hores  

Lloc  Sala d’Actes de la Masia de Can Ribas – Centre de 
Recursos Agraris 

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/2021/12, que corresponen a la sessió ordinària del dia 30 de setembre 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=20211028&punto=1 
 

 

 

 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&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 2021-2329 a 2021-2584 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre 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 2021-2329 a 2021-2584 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre 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=20211028&punto=2 
 

 

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

JGL/2021/29 a JGL/2021/32 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 9 i 30 de setembre de 2021 

 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2021/29 a JGL/2021/32 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 9 i 30 de setembre 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=20211028&punto=3 
 

 

 
4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2558, de 29 de 

setembre, relatiu a les comissions informatives 
 

 
Antecedents de fet 
 
1. El Ple, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2021, va acordar, entre d’altres, 
crear les Comissions Informatives següents:  
 
I.- Comissió de Govern i Economia, integrada per les regidories següents: 
-Hisenda. 
-Règim Intern.  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=3
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=3


 
 
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.  
 

V.- Comissió de Presidència, integrada per la regidoria següent: 
-Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics. 
 

2. En l’esmentat acord plenari de data 29 d’abril de 2021 es va determinar que 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.  
 

3. Per Decret de l’alcalde número 2021-1860 de data 30 de juny, s’ha resolt, entre 
d’altres, delegar les funcions de presidència, designar els representants dels grups 
municipals de la Corporació i determinar la periodicitat de les sessions ordinàries de 
les Comissions Informatives següents: 
 

- Comissió de Govern i Economia 
- Comissió de Territori i Ciutat 
- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar 
- Comissió de Serveis a la Persona 
- Comissió de Presidència 

 

4. En data 28 de setembre de 2021, la Segona Tinenta d’Alcalde, senyora Montse 
Vila i Fortuny, mitjançant compareixença davant la Secretària municipal, ha informat 
de les noves delegacions de presidència, titular i suplent, i els membres respectius a 
les diferents comissions informatives creades en el Ple en sessió del dia 29 d’abril de 
2021, per part dels grups municipals que han format pacte de Govern, Junts per les 
Franqueses i Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés.  
 

 



                                         Ple 2021/13 - 28/10/2021 – pàg. 5  

  

 
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 29 d’abril de 2021, i vistes 
les designacions efectuades pels grups municipals,  
 
RESOLC:  
 
Primer.- Deixar sense efecte el Decret número 2021-1860 de data 30 de juny en què 
es va resoldre, entre d’altres, delegar les funcions de presidència, designar els 
representants dels grups municipals de la Corporació i determinar la periodicitat de 
les sessions ordinàries de les Comissions Informatives següents: 
 

- Comissió de Govern i Economia 
- Comissió de Territori i Ciutat 
- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar 
- Comissió de Serveis a la Persona 
- Comissió de Presidència 

 
Segon.- Delegar les funcions de presidència de les Comissions Informatives en els 
regidors/es que s’indiquen a continuació: 
 

Comissió de Govern i Economia 
- Montse Vila i Fortuny, com a presidenta titular 
- Sònia Tena i Belmonte, com a presidenta suplent 

 

Comissió de Territori i Ciutat 
- Marta Sánchez Jiménez, com a presidenta titular 
- Juan Antonio Marín Martínez, com a president suplent 

 

Comissió d’Acció Comunitària i Benestar 
- Marta Reche Lavado, com a presidenta titular 
- Juan Antonio Marín Martínez, com a president suplent 

 

Comissió de Serveis a la Persona 
- Marina Ginestí i Crusells, com a presidenta titular 
- Montse Vila i Fortuny, com a presidenta suplent 

 

Comissió de Presidència 
- Marina Ginestí i Crusells, com a presidenta titular 
- Montse Vila i Fortuny, com a presidenta suplent 

 
Tercer.- Establir, si s'escau, l’assistència dels tinents/es d’alcalde i dels regidors/es a 
les Comissions Informatives que siguin del seu àmbit. 
 

Quart.- Determinar que la composició de les Comissions Informatives és la que 
s’indica a continuació:  
 



 
 
Comissió de Govern i Economia 
 

 Titular Suplent 

Presidència Montse Vila i Fortuny Sònia Tena i Belmonte 

Representant grup municipal   

Junts per les Franqueses (JXLF) Montse Vila i Fortuny Sònia Tena i Belmonte 

Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

Raquel Conrada Cortés 
González 

Marta Sánchez 
Jiménez 

Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Àngel Profitós i Martí Rafael Bernabé Pérez 

Ciutadans les Franqueses del Vallès 
(CsLFV) 

Amador Doncel Márquez Francisco Domínguez 
Velarde 

Sal – Candidatura d’Unitat Popular – 
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-
Amunt) 

Maria Forns Roca --- 

 
Comissió de Territori i Ciutat 
 

 Titular Suplent 

Presidència Marta Sánchez Jiménez Juan Antonio Marín 
Martínez 

Representant grup municipal   

Junts per les Franqueses (JXLF) Jordi Ganduxé i Pascual Moises Torres i Enrique 

Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

Marta Sánchez Jiménez Juan Antonio Marín 
Martínez 

Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Imma Ortega i Martí Àngel Profitós i Martí 

Ciutadans les Franqueses del Vallès 
(CsLFV) 

Amador Doncel Márquez Francisco Domínguez 
Velarde 

Sal – Candidatura d’Unitat Popular – 
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-
Amunt) 

Maria Forns Roca --- 

 
Comissió d’Acció Comunitària i Benestar 
 

 Titular Suplent 

Presidència Marta Reche Lavado Juan Antonio Marín 
Martínez 

Representant grup municipal   

Junts per les Franqueses (JXLF) Sònia Tena i Belmonte Marina Ginestí i 
Crusells 

Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

Marta Reche Lavado Juan Antonio Marín 
Martínez 

Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Rafael Bernabé Pérez Àngel Profitós i Martí 

Ciutadans les Franqueses del Vallès 
(CsLFV) 

Francisco Domínguez 
Velarde 

Amador Doncel 
Márquez 

Sal – Candidatura d’Unitat Popular – 
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-
Amunt) 

Maria Forns Roca --- 
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Comissió de Serveis a la Persona 
 

 Titular Suplent 

Presidència Marina Ginestí i Crusells Montse Vila i Fortuny 

Representant grup municipal   

Junts per les Franqueses (JXLF) Marina Ginestí i Crusells Montse Vila i Fortuny 

Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

José Antonio Aguilera 
Galera 

Raquel Conrada Cortés 
González 

Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Imma Ortega i Martí Àngel Profitós i Martí 

Ciutadans les Franqueses del Vallès 
(CsLFV) 

Francisco Domínguez 
Velarde 

Amador Doncel 
Márquez 

Sal – Candidatura d’Unitat Popular – 
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-
Amunt) 

Maria Forns Roca --- 

 
Comissió de Presidència 
 

 Titular Suplent 

Presidència Marina Ginestí i Crusells Montse Vila i Fortuny 

Representant grup municipal   

Junts per les Franqueses (JXLF) Marina Ginestí i Crusells Montse Vila i Fortuny 

Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

Marta Sánchez Jiménez Marta Reche Lavado 

Imagina Esquerra en Comú – Acord 
municipal (IEC-AM) 

Rafael Bernabé Pérez Àngel Profitós i Martí 

Ciutadans les Franqueses del Vallès 
(CsLFV) 

Amador Doncel Márquez Francisco Domínguez 
Velarde 

Sal – Candidatura d’Unitat Popular – 
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-
Amunt) 

Maria Forns Roca --- 

 
Cinquè.- Determinar que les Comissions Informatives es reuniran, en sessió 
ordinària, en els dies i horaris que s’indiquen a continuació: 
 

 Comissió de Govern i Economia: dilluns de la primera setmana (sencera) de 
cada mes, a les 13.00 hores 

 Comissió de Territori i Ciutat: dimarts de la primera setmana (sencera) de 
cada mes, a les 13.00 hores 

 Comissió d’Acció Comunitària i Benestar: dimecres de la primera setmana 
(sencera) de cada mes, a les 13.00 hores 

 Comissió de Serveis a la Persona: dijous de la primera setmana (sencera) de 
cada mes, a les 13.00 hores 

 Comissió de Presidència: divendres de la primera setmana (sencera) de cada 
mes, a les 13.00 hores 

 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=4 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=4
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=4


 

 
5. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2661, de 13 

d'octubre, en què es resol esmenar les errades materials detectades a 
l'Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal en el terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 
 

Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de juny de 2021, va aprovar 
inicialment l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el 
terme municipal de les Franqueses del Vallès.  
 
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin 
presentat reclamacions ni suggeriments, l’esmentat acord plenari d’aprovació inicial, 
de 29 de juny de 2021, s’eleva a definitiu sense l’adopció d’acord exprés. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de setembre de 2021 
s’ha publicat el text íntegre de l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP) en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8503 de data 16 de setembre de 2021 
s’ha anunciat la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’ha publicat 
íntegrament el text. 
 
El cap de l’àrea de Seguretat Ciutadana ha emès informe, en data 11 d’octubre de 
2021, en què fa constar dues errades materials detectades a l’Annex “Relació 
d’infraccions i sancions a la present Ordenança i altra normativa específica aplicable” 
de l’Ordenança. 
 

Fonaments legals 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.   
 
Aquesta regidora de Règim Intern, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data 5 d'agost de 
2021 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 2021, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- ESMENAR les errades materials detectades a l’Annex “Relació d’infraccions 
i sancions a la present Ordenança i altra normativa específica aplicable” de 
l’Ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en el terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, en el sentit que on diu: 
 

OM 

VMP  
6 2   

NO RESPECTAR LES REGULACIONS RELATIVES A 

L’ESTACIONAMENT DELS VMP.  
80  L  
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ha de dir: 

 

OM 

VMP  
5 1   

NO RESPECTAR LES REGULACIONS RELATIVES A 

L’ESTACIONAMENT DELS VMP.  
80  L  

 
I on diu: 
 

OM 

VMP  
6  2    

NO RESPECTAR, UN VMP TIPUS B,  LES REGULACIONS 

RELATIVES A L’ESTACIONAMENT.  
100  L  

 
ha de dir: 

 

OM 

VMP  
5  2    

NO RESPECTAR, UN VMP TIPUS B,  LES REGULACIONS 

RELATIVES A L’ESTACIONAMENT.  
100  L  

 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió plenària de la 
Corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=5 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
6. Proposta d’aprovació de l’adhesió al programa «Servei Local de 

Teleassistència pels anys 2021-2024» de la Diputació de Barcelona 
 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 
s’estableix que els serveis socials bàsics inclouen, entre d’altres, els serveis d’ajuda a 
domicili i que, per altra banda, l’article 17.i) preveu que correspon als serveis socials 
bàsics la prestació de serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat 
familiar o de convivència.  
 
D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials es contempla la 
Teleassistència com a un servei social bàsic de competència municipal. Així mateix, 
figura com una prestació garantida a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i per 
tant exigible com a dret subjectiu. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=5
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=5


 

Tenint en compte que la Diputació de Barcelona gestiona el Servei de Teleassistència 
a la demarcació de Barcelona. 
 
En data 11 de juny del 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
s’aproven les bases per a la gestió i desenvolupament del programa «Servei Local de 
Teleassistència-Anys 2021-2024, (BOPB 17 de juny de 2020)» 
 
En data 12 de novembre de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
s aprovà, per delegació de la presidència, entre d’altres, un dictamen (ref. registre 
núm. 578), el text íntegre del qual és el següent: “Modificar la Base 11 (Finançament 
del programa), la Base 13 (Obligacions dels Ens locals) i la Base 14 (Obligacions de la 
Diputació de Barcelona), de les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa 
“Servei Local de Teleassistència–Anys 2021-2024”, aprovades per acord de Junta de 
Govern núm.264 de data 11 de juny de 2020, (BOPB 17 de juny de 2020). 
 

Fonaments de dret 
 
La normativa sectorial aplicable és la següent: 
 
1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, que contempla la teleassistència 
com un servei social bàsic de competència municipal. 
 
2. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència. 
 
La normativa de règim local aplicable és la següent: 
 
1. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
2. El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
3. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
AQUESTA regidoria de l’Àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021/2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data 5 d’agost de 2021 
i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 2021, l’adopció  
dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al 
programa «Servei Local de Teleassistència pels anys 2021-2024» de la Diputació de 
Barcelona, l’objecte del qual és regular i fixar els criteris i el procediment de prestació del 
servei de teleassistència entre els ens locals de la província de Barcelona que ho sol·licitin, 

d’acord amb les bases aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
en sessió celebrada el dia 11 de juny de 2020 i modificades per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 12 de novembre de 
2020, que es transcriuen literalment a continuació: 
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BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “SERVEI LOCAL DE 
TELEASSISTÈNCIA” - ANYS 2021 a 2024 
 
Objecte 

 

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de participació en el programa “Servei 
Local de Teleassistència”, per als anys 2021 a 2024, per als ens locals de la província de 
Barcelona que han vingut participant en el programa en períodes anteriors i per aquells altres 
que sol·licitin la seva participació per primera vegada. 
 
Finalitat del Servei 

 

2.1.- La teleassistència és una prestació garantida de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per tant 
exigible com a dret subjectiu amb l’acreditació de la situació de necessitat que correspongui, 
d’acord amb els articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció 
social primària, constituint un servei de competència municipal. 
 
2.2.- En termes generals, la teleassistència és una modalitat de servei social d’atenció 
domiciliària la qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, 
donar-les una resposta ràpida i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior. 
 

2.3.- Les funcions principals del Servei Local de Teleassistència són: 

 Proporcionar seguretat i suport a la persona usuària i al seu entorn familiar en cas de 
necessitat. 

 Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i l’accés als serveis de la comunitat. 

 Donar una resposta immediata en cas d’emergència personal, social i/o sanitària. 

 Realitzar el seguiment de les persones usuàries per detectar possibles alertes i/o riscos de 
tipus social i/o relacionats amb la salut de la persona usuària així com per donar suport i 
acompanyament en moments de crisis o necessitats especials. 

 Actuar de forma preventiva per evitar situacions de risc sobre la salut, sobre la seguretat i 
la soledat de la persona a través d’accions d’acompanyament, assessorament i suport 
personal o tecnològic. 

 

2.4.- El Servei Local de Teleassistència és un servei de teleassistència avançada de 
conformitat amb la Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis 
Socials i Igualtat, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència del 19 d’octubre de 2017, sobre la 
determinació del contingut del servei de teleassistència bàsica i avançada previst a la Llei 
39/2006 de 14 desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. 

 
2.5.- El Servei Local de Teleassistència ofereix suport les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any, realitza un contacte directe i habitual amb la persona usuària i disposa de diferents 
serveis, programes d’atenció integral i tecnologia complementària tal i com descriuen els 
apartats 2 i 3 de l’Acord del Consell Territorial, com ara: 

 

 Serveis d’atenció domiciliària personalitzats a través d’un model d’atenció centrada en la 
persona. 

 Serveis d’atenció fora del domicili com la teleassistència mòbil. 



 Programes d’atenció integral com les accions desplegades en matèria preventiva, promoció 
de l’envelliment actiu, prevenció i detecció de la sospita de maltractaments, prevenció del 
suïcidi o atenció a contingències i grans catàstrofes. 

 Tecnologia complementària del servei com els dispositius perifèrics per detectar riscos a la 
llar o sobre la salut de la persona. 

 
Destinataris 

 

Són destinataris d'aquestes bases, els ens locals de la província de Barcelona menors de 
300.000 habitants que prestin el servei de teleassistència. 
 

Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència 

 

Aquest servei es destina a la població general i, especialment, a aquelles persones que poden 
necessitar suport per trobar-se en una situació de risc per raons d’edat, vulnerabilitat social, 
caigudes freqüents, situacions socials i/o de salut complexes, soledat, aïllament, manca 
d’autonomia funcional i/o situacions de discapacitat o dependència, entre d’altres motius de 
risc. 

 
Tipus de beneficiaris 

 

5.1.- Els ens locals son els responsables de valorar la idoneïtat de les persones per rebre el 
servei, d’establir els criteris d’accés i de sol·licitar les altes de les persones en el Servei Local 
de Teleassistència. 

 
5.2.- El Servei Local de Teleassistència té un caràcter universal però és un servei que es 
considera adient, entre d’altres, per a les persones que tenen alguna de les següents 
característiques relacionades amb la manca de xarxa social i/o familiar, malaltia, discapacitat 
i/o dependència, en la línia del que relaciona l’Acord del Consell Territorial: 

 

 Que requereixen suports per a la seva seguretat i independència a la seva llar. 

 En risc de soledat, aïllament o perill. 

 En risc d’accident, caigudes o pèrdues de consciència. 

 Amb dificultats de mobilitat. 

 Amb malalties que generin riscos com diabetis, hipertensió, cardiopaties, 
bronquitis,asma, entre d’altres. 

 Amb limitacions temporals a la seva autonomia. 

 En situació de demències lleus o amb indicis i senyals d’oblits. 

 En processos de llarga durada de rehabilitació física, cognitiva i/o funcional. 

 Que poden incórrer en riscos per a la seva salut dins i fora de la llar. 
 

5.3.- Les tipologies de persona usuària del Servei Local de Teleassistència son les següents: 

Titular del servei. 

Persona que reuneix tots els requisits per ser usuària. En el domicili solament podrà haver 
un/a titular del servei. 
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Cotitular del servei. 

Persona que conviu amb la titular del servei i que alhora reuneix els requisits per ser-ne 
usuària. En un domicili podrà haver més d’una persona cotitular del servei. 

 

5.4.- En un domicili sempre hi haurà una tecnologia bàsica (terminal i unitat de control remot) i 
d’altra complementària (dispositius de seguretat i teleassistència adaptada), si s’escau, que 
serà assignada en funció de les necessitats. Aquesta podrà ser: 
 
o  Tecnologia associada al domicili: terminal de teleassistència i aquella tecnologia 

complementària amb l’objectiu de protegir riscos a la llar (detectors de foc/fum, gas o 
monòxid de carboni, presència, entre d’altres). 

 

o  Tecnologia associada a la persona: unitat/s de control remot i aquella tecnologia 
complementària amb l’objectiu de protegir riscos sobre la salut de la persona (detector de 
caigudes, dispositius de prestació del servei fora de la llar, teleassistència mòbil, entre 
d’altres). 

 
5.5.- Una persona que, atesa la seva capacitat física, psíquica o sensorial, no pot activar per sí 
mateixa el servei, podrà ser usuària del mateix quan s’estimi necessari i sempre haurà de 
conviure amb un titular essent, per tant, cotitular del servei. 

 
Tipologies de servei 

 

6.1.- Els nivells de suport del Servei Local de Teleassistència són: 
 

o Bàsic. Es correspon amb persones amb una xarxa social i una situació de salut bona 
en termes generals. Constitueixen aproximadament el 48% del total de persones 
usuàries del servei. 

 
o Mitjà. Es correspon amb persones amb unes relacions socials mitjanes i una situació 

de salut moderada. Constitueixen aproximadament el 44% del total de persones 
usuàries del servei. 

 
o Alt. Es correspon amb persones amb unes relacions socials baixes independentment 

de la seva situació de salut. Constitueixen aproximadament el 7% del total de persones 
del servei. 

 
o Molt alt. Es correspon amb persones amb una situació de fragilitat extrema per 

situacions socials i/o personals complexes. En aquests casos s’han d’activar protocols 
d’atenció específics com ara, el protocol de detecció de la sospita de maltractaments o 
prevenció del suïcidi, entre d’altres. Constitueixen aproximadament l’1 % del total de 
persones del servei. 

 
6.2.- Aquests nivells de suport determinen dues tipologies de servei: 

 
- Teleassistència avançada d’intensitat moderada. 
 
Aquesta modalitat comporta un nivell de suport bàsic quant a prestacions i tecnologia 
complementària, com ara la periodicitat dels contactes telefònics, cobertura d’unitats mòbils i 
dispositius adaptats per persones amb dificultats a la parla i/o a l’oïda o amb dificultats de 
mobilitat en cas de necessitat. Representa actualment un 48% de les persones usuàries del 
servei i es correspon amb nivell de suport bàsic. 
 



 

- Teleassistència avançada d’intensitat alta. 

A banda de les prestacions anteriors, aquesta modalitat comporta addicionalment nivells 
superiors de prestacions i tecnologia complementària, com ara un major nombre de contactes 
telefònics i visites domiciliàries periòdiques, a més de i dispositius perifèrics (detectors de 
fum/foc, gas, monòxid de carboni, mobilitat/passivitat, caigudes o teleassistència mòbil). 
Representa actualment un 52% de les persones usuàries del servei i es correspon amb els 
nivells de suport mitjà, alt i molt alt descrits anteriorment. 
 
6.3.- La distribució actual de les persones usuàries del Servei Local de Teleassistència 
segons la tipologia de servei i tipologies de persona usuària son les següents: 

 

 Tipologies de persones usuàries   
Titular Cotitular  

 Teleassistència    

 avançada d’intensitat 
moderada (nivell 41% 7% 48% 

Tipologies de suport bàsic)    
servei Teleassistència    

 avançada d’intensitat 
alta (nivell suport 44% 8% 52% 

 mitjà, alt i molt alt)    

 85% 15% 100% 

 

Prestació del servei 
 

7.1.- El programa “Servei Local de Teleassistència” és conseqüència de la cooperació 
interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província adherits al 
programa. 
 

7.2.- El servei de teleassistència serà prestat per una empresa externa seleccionada per la 
Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment de 
contractació en el termes que s’especifica a la base 11.- “Finançament del programa”. 

 

7.3.- La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de 
contractació, les condicions de prestació del servei i el preus de licitació. 

 

7.4.-Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar als 
ens locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat 
contractada i els preus definitius d’adjudicació. 

 

7.5.- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el programa 
els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a terme. 

 

Procediment d’adhesió 
 

8.1.- Els ens locals de la província que vulguin continuar participant o que vulguin participar per 
primer cop en el programa, hauran de procedir a l’aprovació per l’òrgan competent de 
l’adhesió i participació en el programa. 
 

8.2.- Aquesta adhesió només s’haurà de fer un cop i tindrà validesa per a tot el període de 
vigència d’aquestes bases incloses les seves pròrrogues. 
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8.3.- L’adhesió implica l’acceptació de les condicions definides en les presents bases i 
comporta el compromís per part dels ens locals de fer front al percentatge de finançament que 
els correspongui derivat de la prestació del servei en el seu territori, durant tota la vigència de 
les presents bases i, si s’escau, de les seves pròrrogues. 

 

8.4.- El/la Secretari/ària de l’ens local haurà de trametre diligència de l’acord d’adhesió efectuat 
per l’òrgan competent a la Diputació de Barcelona. 

 

8.5.- Aquesta tramitació s’haurà d’efectuar de forma electrònica i a través del Portal Municipal 
de Tràmits (PMT), omplint el formulari que es troba com a Annex a les presents Bases i 
adjuntant la diligència del Secretari/ària. 

 

8.6.- L’ús del PMT comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu ús 
se’n derivin. 

 

8.7.- Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases d’aquest règim poden, abans de finalitzar el 
termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de 
Calalunya 126, Barcelona) en horari de 08:30 hores a 14:30 hores en dies hàbils, on rebran 
assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, 
sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions 
públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En 
aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona mitjançant correu 
electrònic adreçat al centre gestor i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans 
de la finalització del termini establert. 

 

8.8.- Un cop efectuada l’adhesió, les sol·licituds de serveis es formularan a través d’una 
aplicació informàtica, que es posarà a disposició dels ens locals adherits.  
 

8.9.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs. 
 
Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei 

 

9.1.- Els ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de 
copagament del servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en 
aquest àmbit. En aquest sentit, es posa a disposició dels ens locals, el “Model de Copagament 
dels Serveis d’Atenció Domiciliària de la Diputació de Barcelona” 
http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament 

 

9.2.- En aquest supòsit, la tarifa a satisfer per la persona usuària no podrà excedir del cost que 
li suposa a l’ens local cada servei, segons el percentatge de participació en el finançament que 
s’estableix en la base 11. 

 
9.3.- En qualsevol cas, l’empresa prestadora del servei de teleassistència mai podrà presentar 
les factures a nom de la persona usuària del servei. 
 
Criteris de distribució dels serveis 

 

10.1.- Si la demanda de serveis per part dels ens locals fos superior a l'oferta, la Diputació de 
Barcelona es reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels serveis de 
teleassistència d’acord amb la planificació provincial i en funció de l’índex de cobertura del 
servei dins del territori de l’ens local que fa la demanda en relació a la mitjana de cobertura 
de la província. 

mailto:registre.general@diba.cat
http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament


10.2.- A aquests efectes l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de 
Barcelona comunicarà a l’empresa contractada el nombre de serveis que corresponen a cada 
ens local i els requisits imprescindibles de les persones demandants. 

 

Finançament del programa 
 

11.1.- El servei es finança amb les aportacions dels ens locals i de la Diputació de Barcelona, 
que es distribueixen de la següent manera: 
 

 Un 47% a càrrec de la Diputació de Barcelona 

 Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa 
    

11.2.- L’empresa que resulti contractista del procediment de contractació esmentat en la Base 
7, facturarà mensualment a la Diputació de Barcelona en una única factura el 100% del cost de 
tots els serveis actius durant aquell mes. 

 

11.3.- No obstant això, prèviament el contractista haurà d’obtenir la conformitat de cada ens 
local, segons els serveis actius al seu territori. En cas que la relació de serveis d’algun ens 
local no resulti conforme, aquells serveis no es podran incloure en la factura global de la 
mensualitat. 

 

11.4.- En aquesta factura mensual s’haurà de fer constar l’import del percentatge de 
participació de la Diputació de Barcelona i l’import de participació de cada un dels ens locals, 
per tal que la Diputació pugui liquidar a cada ens local la transferència de la seva part de 
cofinançament, d’acord amb l’apartat següent. 
 
11.5 A la finalització de cada un dels dos primers quadrimestres de l’exercici pressupostari, la 
Diputació practicarà una liquidació a cada ens local, en funció dels serveis prestats en aquest 
període. 

 
Durant el darrer quadrimestre de l’exercici pressupostari, cada ens local realitzarà una bestreta 
a compte a la Diputació de Barcelona, a partir del càlcul que la Diputació li notifiqui en base als 
serveis de Teleassistència actius amb que compti l’ens local a l’inici del quadrimestre. Acabat 
l’exercici i quan es disposi de les dades reals dels serveis prestats en aquest període, es 
practicarà la liquidació per a cada ens local.Si la liquidació es favorable a l’ens local, es reduirà 
de la primera liquidació del exercici següent, o en el darrer exercici del conveni es retornarà 
l’import de la liquidació per part de Diputació de Barcelona; si la liquidació es favorable a la 
Diputació de Barcelona, aquesta practicarà una liquidació complementaria que s’abonarà per 
part dels ens locals conjuntament amb la primera liquidació del següent exercici, o si es tracta 
del darrer exercici del conveni, en el termini màxim de dos mesos des de la seva notificació. 

 
En cas d’impagament de les quotes de les liquidacions o de la bestreta a compte, la Diputació 
de Barcelona podrà retenir les obligacions reconegudes pendent de pagament per practicar les 
oportunes compensacions. 
 
Unitats Mòbils 

 

12.1.- Les unitats mòbils conformen un recurs d’atenció a emergències socials i tècniques de 
forma presencial, operatiu les 24 hores i els 365 dies de l’any i que és complementari al servei 
de teleassistència d’atenció bàsic. 
 
12.2.- Aquest recurs està format per un conjunt de mitjans humans i materials, amb caràcter 
mòbil, que complementen els serveis prestats des del centre d’atenció a través de la 
intervenció presencial en el domicili amb l’objecte de realitzar actuacions socials de primera 
resposta, seguiment de les persones usuàries o intervencions tecnològiques bàsiques. 
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12.3.- Les unitats mòbils garantiran una sèrie de prestacions prioritàries en el marc del servei, i 
d’altres seran complementàries o secundàries i excepcionals. 

 
a) Les funcions prioritàries de les unitats mòbils són: 

 

 Intervenir directament davant emergències de caire social derivades per exemple d’un 
intent de robatori, una sospita de maltractaments o un accident o sinistre a la llar. 
En aquests casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la 
persona usuària, i si s’estima oportú, de forma complementària es mobilitzaran les 
persones de contacte de la persona usuària i els recursos d’atenció a emergències de la 
comunitat. 

 

 Aixecament de caigudes produïdes al domicili. 
En aquests casos, des del centre d’atenció es mobilitzarà la unitat mòbil al domicili de la 
persona usuària i s’abandonarà quan hi hagi una certesa absoluta que la persona torna a 
estar en una situació normalitzada i no hi ha motius que facin sospitar d’alguna 
conseqüència sobre la salut de la persona. 
 

 Donar suport a les emergències sanitàries detectades des del centre d’atenció o per la 
unitat mòbil quan arriba al domicili i detecta la necessitat d’un recurs d’emergència. 

 
b) Les funcions complementàries o secundàries de les unitats mòbils són: 
 

 Custòdia de claus. 
La unitat mòbil realitzarà la custòdia de les claus d’aquelles persones en situacions 
d’extrema soledat i fragilitat dels municipis on no hi hagi acords de custòdia. 

 Mobilització de claus. 

La unitat mòbil realitzarà gestions en la recollida i/o mobilització de les claus de domicilis de 
persones usuàries dels municipis que les tinguin en custòdia. 

 

 Seguiment personalitzat de l’estat de persones identificades en situació de risc. Aquests 
casos seran acordats amb els serveis socials municipals. 

 

 Companyia i suport en casos específics. 
 

 Intervencions tècniques bàsiques relacionades amb la unitat de teleassistència i els seus 
complements. 

 
12.4.- Aquestes unitats mòbils atenen, segons el temps de resposta requerit, emergències, 
contingències o activitat programada. 
 

 Les emergències son situacions on la salut i el benestar de la persona poder estar, de 
forma real o potencial, en perill. Aquestes requeriran la mobilització immediata en un temps 
de 40 minuts com a màxim. 

 

 Les contingències son situacions on es requereix la intervenció però la persona no està en 
risc, com per exemple l’atenció i/o l’assessorament a problemes socials, el suport a les 
activitats de la vida diària, el suport urgent a la gestió de casos, les urgències tecnològiques 
d’instal·lació i/o connexió, manteniment correctiu urgent de l’equipament o la tramitació 
urgent de la custòdia de claus, entre d’altres. 

 
 



12.5.- La Diputació de Barcelona proveirà a través del contractista del servei d’un mínim 29 
unitats mòbils (vehicles) amb els recursos necessaris i suficients (humans, materials i tècnics) 
que realitzaran intervencions als ens locals de la província de Barcelona de les quals: 

 

 Setze (16) unitats mòbils seran de primera resposta i tindran la finalitat d’atendre 
emergències o contingències i també podran fer activitat programada segons les 
necessitats puntuals del servei, tot i que la seva funció és primordialment reactiva. 

 

Aquestes necessiten una base territorial, ubicació la qual serà proposada per la Diputació 
de Barcelona i amb l’acord de cadascun dels ens locals. Aquestes bases tindran la finalitat 
de ser el lloc d’estacionament i de canvis de torns dels professionals. A més a més, 
d’aquestes bases, cinc tindran atenció les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any i seran 
punts de custòdia de claus dels territoris de proximitat. 

 Tretze (13) unitats mòbils seran de segona resposta i tindran la finalitat de realitzar activitat 
programada i eventualment, atendran contingències. No necessiten d’una base territorial 
geogràfica concreta en ser un recurs que circula de forma contínua pel territori de la 
província de Barcelona. 

 
12.6.- Amb posterioritat a l’adjudicació del procediment de contractació per a la prestació del 
Servei Local de Teleassistència, la Diputació de Barcelona aprovarà un conveni tipus que 
regirà les condicions mínimes que han de tenir les setze bases territorials, com poden ser: 
zones de treball per canvis de torn, espai d’aparcament, facilitat de proporcionar un distintiu 
per circular en zones de trànsit restringit, etc. Aquest conveni tipus servirà de base per a la 
signatura dels convenis específics amb els ens locals. 

12.7.- Les 29 Unitats Mòbils hauran de realitzar un mínim de 88.000 hores de treball anual 
efectiu de les quals 65.000 hores hauran de ser realitzades per les unitats mòbils de primera 
resposta i 23.000 hores per les unitats mòbils de segona resposta. 

 
12.8.- Així mateix, la totalitat dels ens locals adherits al Servei Local de Teleassistència hauran 
de facilitar als seus territoris espais de custòdia de claus en col·laboració amb els organismes, 
centres o altres entitats que considerin, sempre i quan tinguin accés les 24 hores. Els ens 
locals seran els encarregats de signar els seus respectius acords amb les institucions que 
considerin i la Diputació de Barcelona facilitarà el suport i assessorament que sigui necessari 
en aquesta matèria. 
 
Obligacions dels ens locals 
 

Els ens locals s'obliguen a: 
 

13.1.- Adherir-se al programa segons el procediment descrit en la Base 8 
 
13.2.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de Barcelona. 
 
13.3.- Identificar les persones susceptibles de rebre el servei de teleassistència, fer la valoració 
inicial i la sol·licitud d’alta a l’empresa contractada per a la prestació del servei. 
 
13.4.- Actualitzar i mantenir les dades personals de la persona, així com efectuar el seguiment   
del cas de les persones usuàries en l’àmbit territorial de la seva competència. 
 
13.5.- Facilitar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del servei  
en el seu territori. 

 

13.6.- Posar en coneixement de la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb la 
màxima celeritat possible. 
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13.7.- Finançar el 53% del cost total del servei en el seu àmbit territorial. 
 

13.8.- Habilitar crèdit suficient en el pressupost de despeses per fer front a les obligacions 
derivades del cofinançament del programa. 
 

13.9.- Efectuar l’ingrés de les successives liquidacions quadrimestrals i de les bestretes a 
compte, al compte general de la Diputació de Barcelona, en el termini  de 30 dies des de que 
s’hagi rebut la notificació, del 53% del cost total dels serveis prestats en el seu àmbit territorial. 
 

13.10.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, 
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de 
Teleassistència, excepte en aquella que contingui dades personals dels usuaris del servei. 
 

13.11.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes 
per la Diputació de Barcelona. 
 

13.12.- Facilitar a la Diputació de Barcelona qualsevol informació que aquesta consideri 
necessària per a la verificació de la correcta execució del programa. 

 

Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 

La Diputació de Barcelona serà la responsable de les següents funcions generals: 

 
14.1.- La contractació del Servei Local de Teleassistència per als ens locals de la província de 
Barcelona menors de 300.000 habitants. 

14.2.- La supervisió i seguiment del Servei Local de Teleassistència. 
 
14.3.- El control i l’assegurament de la qualitat en la prestació i el funcionament general del 
servei. 
 
14.4.- L’establiment dels mecanismes de coordinació que siguin necessaris amb l’empresa 
contractada i els ens locals de la província amb l’objectiu d’assolir d’un desenvolupament òptim 
del servei de teleassistència. 
 
14.5.- El cofinançament d’un 47% del servei. 
 
14.6.- El pagament de les factures mensuals per la totalitat dels serveis en actiu d’aquell mes. 
 
14.7.- L’aprovació i notificació als ens locals, de les liquidacions i bestretes a compte que 
corresponen a la part del seu finançament (53%). 
 
Funcions de control i avaluació 

 

15.1.- L’empresa contractista del servei posarà a disposició de cada ens local un informe de 
seguiment amb caràcter mensual, que recollirà els principals indicadors del Servei Local de 
Teleassistència en el seu municipi. Es presentarà en format gràfic per a la seva divulgació i 
serà en format Excel per al seu anàlisi i explotació. 

 

15.2.- L’empresa contractista elaborarà, per a cada ens local, una memòria anual de gestió 
municipal que haurà d’estar disponible en una aplicació web de gestió en el termini màxim de 
dos mesos després de la finalització de cada exercici. 

 

15.3.- La Diputació de Barcelona podrà exercir en qualsevol moment, directament o a través 
d’una empresa/entitat externa, les funcions de control i avaluació del Servei Local de 
Teleassistència, així com els estudis que siguin adients per al desenvolupament òptim del 
mateix i per a la incorporació d’eines d’innovació que siguin oportuns, sense perjudici dels 
mecanismes de seguiment que han d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de 
vetllar per un correcte funcionament del servei. 



 
Protecció de dades de caràcter personal) 
 

16.1.- D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa 
estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa als ens locals adherits al programa i al seu 
personal: 
 

Responsable del 
tractament 

 
 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb 
la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del tractament Manteniment de les relacions institucionals i administratives entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals adherits al programa “Servei 
local de Teleassistència”. 

Temps de conservació Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu 
històric. 

Legitimació   
del tractament 

 Compliment de les obligacions conveniades. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

 No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de  
les persones  
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu 
tractament a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis- de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment a les oficines 
del Registre https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT 
l’autoritat de referència 
 http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

16.2.- Els ajuntaments participants, com a responsables del tractament de les dades de 
caràcter personal necessàries per a dur a terme les actuacions previstes a l’objecte d’aquestes 
Bases, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a 

 

i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de 
serveis contractada. 
 

ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels 
usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
 

iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, 
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del 
responsable del tractament. 
 
iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregada del tractament es 

mailto:dpd@diba.cat
http://www.diba.cat/web/registre/
http://www.diba.cat/web/registre/
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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vegi en l’obligació d’executar. 
 
v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament. 
 
16.3.- El tractament consistirà en el processament, consulta i visualització d’informació en la 
que s’emmagatzema l’activitat en el domicili, les dades de l’usuari participant i dels contactes 
autoritzats a visualitzar la seva activitat. 
 
Concretament es realitzaran el següents tractaments: Consultes, conservació, comunicacions 
per transmissió, extracció, interconnexió, modificació, organització, recollida, registre i 
utilització. 

 

16.4.- Els ens locals participants posen a disposició i permeten la recollida per la Diputació, 
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació: 

Dades identificatives de les persones usuàries del servei (nom, domicili, telèfon). 
Número de telèfon dels contactes autoritzats per cada participant amb accés a l’aplicació web, 
número d’identificació d’usuari (NIU), activitat realitzada dins del domicili on es troben 
instal·lats els dispositius i aquelles que puguin considerar- se necessaris per les parts durant 
l’execució del treballs. 

 
16.5 La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit 
es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en 
aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans 
competents dels ens locals participants. No obstant, si considera que alguna de les instruccions 
infringeix el RGPD, o qualsevol altre disposició en matèria de protecció de dades, informarà 
immediatament a l’ens responsable. 

 
16.6.- El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions 
següents: 

a) Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a 
la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i 
enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència 
i per a la inspecció del Servei. 

 
b) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 

efectuades per compte del responsable, que contingui: 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada responsable 
per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del responsable o de 
l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, 
i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de 
l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives 
a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 

 forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 

 



 
c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del 

responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable 
ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les 
dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a la comunicació. 

Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha 
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret 
ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

d) Els ajuntaments i altres ens locals participants, com a responsables dels respectius 
tractaments, AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a contractar un tercer per al 
tractament d’aquestes dades amb la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes 
en aquestes Bases, per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció 
dels beneficiaris del Servei Local de Teleassistència, i per a la seva inspecció. 

La Diputació de Barcelona, com a Encarregada principal del tractament, formalitzarà 
mitjançant contracte la contractació, en el qual es faran constar les obligacions que 
assumeix l’empresa/entitat contractada en el tractament de les dades personals. Si el 
subencarregat ho incompleix, la Diputació com a encarregada inicial continua sent 
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 
L’esmentat contracte restarà a disposició de l’ens local per a les comprovacions que 
consideri oportunes realitzar. 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

 
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen, de 

forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment. 
 

g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior. 

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 

 

i) Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets següents: 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 

 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició i 
limitació del tractament, davant l'encarregat del tractament, aquest ho ha de comunicar a 
l’Ens responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà 
de l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb 
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud. 

j) Dret d’informació/consentiment 

Amb caràcter general, correspondrà a l’empresa contractista facilitar el dret d’informació i 
recollir el consentiment del/la beneficiari/ària. En cas que s’estableixi que ho farà l’ET, la 
redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el 
responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades ho farà seguint les pautes marcades 
pel RT. 
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k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través del Delegat de Protecció de 
Dades de l’ens local, responsable del tractament Responsable dels Serveis Socials i amb 
copia al Responsable del seguiment del contracte de la Diputació, de les violacions de la 
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament 
amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 

 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 

 
1) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i 
les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

 
2) Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de contacte 

en el qual es pugui obtenir més informació. 

 
3) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 

personals. 
 

4) Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar 
els possibles efectes negatius. 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, 
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda. 

 
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 

relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a l'autoritat 

de control, quan escaigui. 
 
n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 

compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. 

 
o) Implantar les mesures de seguretat necessàries per donar compliment dels requisits que 

s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional 
de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria que determini la 
Diputació, el “Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de 
l’administració Electrònica” en la categoria que determini la Diputació i el que estableix el 
“Reglament europeu 2016/679, 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 
(RGPD), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a: 

 

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 

d'incident físic o tècnic. 
 

c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 



 
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 
p) Designar un Delegat de Protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de 

contacte a l’Ens local Responsable i a la Diputació. 

 
q) Destí de les dades. 
 

Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els 
suports on constin, una vegada complerta la prestació. 
 
La devolució ha de comportar l'esborrat total segur de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregat. 
 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 
Vigència 

Les presents Bases entraran en vigor l’1 de maig de 2021 i estendran la seva vigència fins el 
31 de desembre de 2024, podent ser prorrogades de forma expressa per un període de fins a 
quatre anys addicionals.” 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- ADQUIRIR el compromís d’habilitar crèdit suficient en el pressupost de 
despeses de cada exercici, durant la vigència del present programa, per fer front a les 
obligacions derivades del cofinançament del programa a càrrec de la partida 
pressupostària número 08 2311 22714 del Pressupost general de l’Ajuntament.  
 
Quart.- PUBLICAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al programa 
«Servei Local de Teleassistència pels anys 2021-2024» de la Diputació de Barcelona 
en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.   
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals 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=20211028&punto=6 
 

 

 
7.  Proposta d’aprovació inicial de l’avantprojecte per a la construcció d’un 

centre residencial per a la tercera edat, amb emplaçament al carrer del 
Terme, 15, referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, de Bellavista 

 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=6
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ATÈS que per Decret de l’alcalde 2019-0918, de data 22 de març de 2019 es va 
resoldre, entre d’altres, aprovar el contracte menor per a la redacció de l’avantprojecte 
per a la construcció d’un centre residencial per a la gent gran a la parcel·la qualificada 
de sistema d’equipaments comunitaris amb emplaçament al carrer del Terme, 15, 
referència cadastral 1675301DG4017N0001RK, de Bellavista, amb l’empresa NADICO 
INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL. 
   

VISTA la memòria i plànols de l’avantprojecte per a la construcció d’un centre 
residencial per a la tercera edat, amb emplaçament al carrer del Terme, 15, de 
Bellavista. 
   

VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 
   

VIST l’informe jurídic que s’acompanya a l’expedient. 
   

DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 21 i 22 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Serveis i Activitats dels ens locals. 
   

Aquest regidor de l’àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, de conformitat 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al 
BOPB en data 5 d'agost de 2021 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 
29 de juliol de 2021, l’adopció dels següents 
  

ACORDS:  
  

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’avantprojecte per a la construcció d’un centre 
residencial per a la gent gran amb emplaçament al carrer del Terme, 15, referència 
cadastral 1675301DG4017N0001RK, de Bellavista. 
  

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, durant el termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i al web d’aquest 
ajuntament a efectes de poder ser examinat i que puguin ser formulades les 
al·legacions pertinents per les persones interessades. 
  

Tercer.- DETERMINAR que, un cop finalitzat el termini d’informació pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord d’aprovació inicial del projecte 
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord ulterior. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i els vots en contra 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), 
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 4 vots en contra. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=7 
 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=7


 
8. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les 

ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 
2022 

 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
FETS  
   
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. 
   

3. La modificació de les Ordenances fiscals comporta que l’acord contingui la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
   

4. 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. 
   

5. Les Entitats locals han d’aplicar la normativa tributària general al seu propi règim 
d’organització i funcionament, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 
general tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
possibiliten aquest fet. 
   

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
   

6. En el cas d’imposició de taxes o la modificació de les seves quotes s’emeten els 
informes tècnic-econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat 
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local en cadascú dels supòsits que l’originen. 
   

7. En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
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FONAMENTS JURÍDICS 
   

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 l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 
  

Aquesta regidora de l’àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació, de conformitat 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al 
BOPB en data 5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 
29 de juliol de 2021, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
   
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents, l’Ordenança 
reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o 
comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls 
periòdics i les revisions periòdiques. 
   
Segon.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2022 l’ordenança vigent reguladora de 
la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o comunicació. 
   
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
   
GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals  
1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
6. Taxa per expedició de documents administratius 
7. Taxa per la llicència d’autotaxi. 
8.Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports  
9.Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme 
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris 
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
14.Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública  
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  
19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
exploradores de serveis de subministraments d’interès general  



21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres  
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades 
de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
27. Preu públic per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi 
Arimany 
29.Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el 
control de la publicitat dinàmica 
30. Preus Públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants 
31.Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal  
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
   

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades 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 les Ordenances, 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, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
  
Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt 
(1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=8 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=8
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9.  Proposta d'aprovació provisional de l'acord de modificació de l'ordenança 

reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució 
d'aigua per a l'exercici 2022 

 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
FETS  
   

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic va transposar a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
Europeu 201/23/UE i 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i introduí a l’ordenament 
tributari el concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. La 
constitucionalitat d’aquest precepte va ser declarada pel Tribunal Constitucional en la 
sentència 63/2019 del 9 de maig de 2019. 
   

2. La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 va modificar l’article 20 del Text refós de 
la Llei reguladora del hisendes locals, RDL 2/2004, regulació de les taxes, amb efectes 
de 9 de març de 2018. Així la llei reguladora de les hisendes locals ha incorporat 
l’apartat 6, que estableix com a prestació patrimonial de caràcter públic no tributari les 
contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es rebin per la prestació 
dels serveis públics, prestats de forma directa o indirecta a través de mercantils o 
altres personificacions sotmeses al dret privat (societats mercantils municipals o 
concessionaris). 
   

3. El canvi operat en la naturalesa jurídica de les exaccions per prestació de serveis 
públics obliga a que els preus pel servei de proveïment, subministrament i distribució 
d’aigua potable del municipi es dugui a terme amb ordenança de caràcter no fiscal i les 
tarifes es modifiquin d’acord amb la Llei de contractes. 
   

Així a les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari no els serà d’aplicació 
en quant a les quanties els límits i règims establerts per a les taxes i preus públics en 
la Llei reguladora de les hisendes locals, sense perjudici que en els casos que 
correspongui hagin de ser autoritzades per la respectiva Comissió de Preus de 
l’Administració autonòmica. 
 
Els contractes de concessió de serveis fixaran les tarifes en els plecs de clàusules 
administratives particulars i el procediment de revisió s’ajustarà a allò previst als 
articles 103 i 105 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
   

4. En el cas de modificació de les tarifes dels serveis s’haurà d’emetre l’informe tècnic-
econòmic justificatiu que determini els imports i posi de manifest la cobertura o 
finançament necessari per a la prestació del servei. 
   

FONAMENTS JURÍDICS 
   

1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
   

 



 
2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
   

3. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
   

4. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
   

Aquesta regidora de l’àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació, de conformitat 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al 
BOPB en data 5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 
29 de juliol de 2021, l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
   

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu 
al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua, així com el 
seu text refós. 
   

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran 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 modificat de l’Ordenança de Prestació Patrimonial 
aprovada 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, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes.  
  

Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
  

Cinquè.- Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el text 
de l’Ordenança de Prestació Patrimonial esdevindrà aprovada definitivament sense 
cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal 
com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
L’alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=9 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=9
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10. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del 

Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre 
de 2021, per al foment de la Formació Professional i la Formació 
Professional Dual a les Franqueses del Vallès 

 

 
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d’octubre de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i les 
abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
que es transcriu íntegrament a continuació:   
 

La Formación Profesional capacita para el ejercicio cualificado de diversas 
profesiones y proporciona la formación necesaria para adquirir la competencia 
profesional y el conocimiento propio de cada sector. Se organiza en ciclos formativos 
de grado medio o de grado superior. Con la superación de un ciclo formativo de grado 
medio se obtiene el título de técnico y con la superación de un grado superior se 
obtiene el título de técnico superior. 
 

Durante años hemos estado insistiendo en que la alternativa de la Formación 
Profesional, y más en concreto la Dual, debía ser un eje troncal de nuestro sistema 
educativo. Un sistema educativo que preparase a nuestros jóvenes para afrontar 
entornos cada vez más competitivos y que exigen capacidades y destrezas cada vez 
más complejas. 
 

La Formación Profesional Dual ha sido un claro ejemplo en un buen número de 
países para que las empresas puedan contar con trabajadores cualificados formados 
a partir de las propias necesidades de la empresa, consolidando futuras relaciones 
laborales, demostrando que el esfuerzo formativo se gratifica con empleos de calidad 
y de larga duración. 
 

Uno de los valores de la Formación Profesional es la rápida inserción en el mundo 
laboral; seis de cada diez titulados en Formación Profesional consiguen un empleo en 
el plazo de los primeros nueve meses. Las estadísticas demuestran que las personas 
graduadas en Formación Profesional tienen una tasa de paro relativamente más baja 
entre la población de 16 a 24 años.  
 

El futuro estará en manos de los jóvenes, pero el presente está en nuestras manos y 
no se está haciendo lo suficiente para que ese futuro genere expectativas de calidad 
de empleo, remuneraciones adecuadas, seguridad, que les permitan tener una 
adecuada capacidad para emanciparse; en definitiva, que les permita integrarse en 
nuestra sociedad como adultos responsables con todos sus derechos y obligaciones y 
que ayuden con su contribución a una mejora constante de nuestro estado del 
bienestar. 
 
La mejora de nuestra economía pasa, ineluctablemente, por una mejora de la 
productividad y de la competitividad y esas mejoras no pueden realizarse sin contar 
con una base amplia de profesionales bien formados. 
 



 
No basta con decir que se apoya la Formación Profesional; hay que analizar las 
tendencias del mercado de trabajo, realizar la correcta difusión de los grados 
disponibles y los de nueva creación en función de las demandas de los alumnos y, 
sobre todo, dotar presupuestariamente, de forma inequívoca y suficiente, a la 
Formación Profesional y en concreto a la Dual. 
 
Consideramos que la Formación Profesional debería ser un ámbito estratégico para 
cualquier sociedad que se considere avanzada y de progreso. Un verdadero motor 
que nos muestra el grado de madurez y de competitividad del sistema económico y 
de formación. La corresponsabilidad entre las diferentes administraciones con las 
empresas y los propios centros educativos es un elemento clave para el desarrollo de 
la Formación Profesional. 
 
La falta estructural de plazas públicas de Formación Profesional, han dado como 
resultado que muchos alumnos y alumnas de nuestro municipio se hayan quedado sin 
la posibilidad de cursar los estudios deseados para este curso 2021-2022, 
aumentando considerablemente el riesgo del abandonamiento escolar prematuro, a 
causa de la asignación de otra opción no prioritaria y en formato online. 
 
Nuestro particular sistema productivo, basado en PYMES y microempresas, no facilita 
la introducción de esta metodología formativa, por lo que es necesaria la total 
implicación de las administraciones para su correcto y adecuado desarrollo. 
 
También hay que tener en cuenta la posibilidad de avanzar en la oferta de programas 
educativos de segunda oportunidad, en especial de aquellos que evitan el 
abandonamiento escolar prematuro: PFI, PTT, CP, Itinerarios Formativos Específicos, 
Programas de Diversificación Curricular o Ciclos Formativos de Grado Básico, 
insistiendo en la ampliación progresiva de esta formación tan necesaria. 
 
El presupuesto destinado por la Conselleria d’Educació para el impulso de la nueva 
FP durante el periodo 2018–2021 y destinado a inversiones específicas en FP es de 
27 millones de euros, es decir, 6,75 millones anuales, teniendo en cuenta, además 
que estos fondos se prevé que se cofinancien con el Fondo Social Europeo y con el 
convenio con el SOC. Teniendo en cuenta que el presupuesto total de la Conselleria 
es de casi 6.000 millones, creemos que hay margen para aumentar la partida y 
apostar por una FP de calidad. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de les Franqueses 
del Vallès presenta los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès insta al Departament d’Educació a: 
 
1.- Desarrollar las acciones que sean necesarias para la información, orientación y 
asesoramiento profesional y laboral de soporte a los centros escolares, familias y 
alumnos del municipio, para garantizar la igualdad en el acceso a la información de la 
oferta de Formación Profesional. 
 
 
 



                                         Ple 2021/13 - 28/10/2021 – pàg. 33  

  

2.- Realizar un estudio en los próximos meses, para evaluar las necesidades del 
municipio y analizar la oferta de Formación Profesional que permita ampliar la oferta, 
con la participación del tejido empresarial, los sectores productivos, los servicios de 
ocupación y los centros de Formación Profesional, para establecer el máximo de 
sinergias que aporten valor añadido al proyecto educativo y al desarrollo económico y 
social de nuestro municipio. 
 
3.- Adecuar la partida presupuestaria de los presupuestos de la Generalitat, para 2022 
y siguientes, destinada a la Formación Profesional a la actual demanda formativa, con 
un incremento significativo de la cuantía, suficiente para cubrir la demanda actual y 
futura; como mínimo de un 50% respecto de la cantidad anual actual. 
 
4.- Realizar, en un plazo de seis meses, un análisis de las necesidades de perfiles 
profesionales indispensables en base a los programas que se prevé impulsar a partir 
de los proyectos aprobados en el programa Next Generation. 
 
5.- Realizar una planificación para incrementar la oferta de plazas y nuevos grados de 
Formación Profesional y FP Dual en nuestro municipio, para ir implementando 
progresivamente a partir del curso 2022-2023, vinculados especialmente a sectores 
con una fuerte demanda y capacidad de absorción por las empresas privadas y 
públicas del municipio y la comarca. 
 
6.- Ayudar a las microempresas y las PYMES, que constituyen una parte muy 
importante de la economía catalana y que son las empresas con mayores dificultades 
para acceder a la Formación Profesional Dual por falta de recursos económicos y 
disponibilidad de tiempo, a participar en ella. 
 
7.- Incrementar progresivamente la oferta de PFI (Programas de Formación e 
Inserción) en nuestro municipio. 
 
8.- Continuar facilitando la inserción en la Formación Profesional y FP Dual de 
determinadas personas con dificultades para acceder al mercado laboral y potenciar 
los diferentes programas de inserción, con la activación de nuevos mecanismos, tales 
como: 
 
a) Estudiar la bonificación de un porcentaje de la remuneración mensual de los 
alumnos desempleados mayores de cuarenta y cinco años que sigan la Formación 
Profesional Dual, con el objetivo de fomentar la inclusión de personas que se quieren 
reciclar y reorientar profesionalmente. 
 
b) Estudiar la bonificación de un porcentaje de la remuneración de alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
9.- Impulsar la colaboración con el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y con 
los centros de Formación Profesional con el objetivo de realizar actuaciones conjuntas 
que contribuyan a la formación, la recalificación y la mejora de la calificación 
profesional de las personas jóvenes de nuestro municipio. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=10 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=10


 

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-
Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 21 d'octubre de 2021, perquè en l'ordre del dia del proper Consell 
de la Pagesia s'incloguin dos punts d'interès per al sector 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
21 d’octubre de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals Junts per les 
Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que es transcriu 
íntegrament a continuació:   
 

Els espais agraris són l’ànima vertebradora del territori i no es poden entendre sense 
la pagesia. Actualment, les Franqueses és el municipi amb més explotacions agràries 
de la comarca, amb una cinquantena de famílies dedicades a l’agricultura i la 
ramaderia. És evident que cal vetllar per la bona salut i funcionament d’aquests 
espais agraris i per la pagesia. 
 

Per a debatre sobre la preservació del territori i definir plans estratègics per a la 
pagesia, les Franqueses disposa d’un òrgan específic: el Consell de la Pagesia, 
l’òrgan de participació ciutadana destinat a tractar totes aquelles qüestions que 
afecten l’activitat agrícola, ramadera i forestal del municipi. Segons el reglament del 
Consell de Pagesia, el Ple de l’Ajuntament està obligat a demanar-li informe abans de 
resoldre cap qüestió que, de manera directa o indirecta, afecti el sector agrícola, 
ramader i forestal del terme municipal. Així ho estableix l’article 5, dedicat a les 
funcions. 
 

Tanmateix, atenent només als dos anys transcorreguts d’aquesta legislatura, el Ple de 
l’Ajuntament ha pres decisions o, si més no, tractat sobre diversos temes que de 
forma directa o indirecta afecten aquests sectors i aquest informe preceptiu no s’ha 
demanat al Consell de la Pagesia, que ni tan sols ha estat convocat. Per exemple, la 
revisió del catàleg de masies, la suspensió de llicències vinculades a instal·lacions de 
producció d’energia eòlica o solar en sòl no urbanitzable i la consegüent reforma del 
planejament urbanístic, el manteniment dels camins o la pacificació del trànsit als 
camins veïnals. 
 

Destinar més o menys recursos a l’Àrea de Pagesia a l’hora d’elaborar els 
pressupostos anuals té també una afectació directa sobre el sector agrícola, ramader i 
forestal. Com la tenen els que es destinen a altres àmbits relacionats amb el medi 
ambient, la prevenció d’incendis i altres riscos, la promoció econòmica del sector 
primari, la formació professional en unes ocupacions concretes, l’atenció a domicili de 
la gent gran, la mobilitat en les zones rurals i, en definitiva, qualsevol àmbit. La 
consulta del Consell de la Pagesia abans d’elaborar una nova proposta de 
pressupostos hauria de ser habitual i no es fa. 
 

Entre altres funcions, el Consell de la Pagesia també té l’encàrrec de col·laborar en la 
preparació i execució de la política agrària, ramadera i forestal del terme municipal. I 
ho pot fer presentant iniciatives, propostes i suggeriments, però també traslladant les 
queixes del sector a l’Ajuntament, per tal que siguin discutides. Així es recull al mateix 
article 5, punt c. Tanmateix, les Franqueses no disposa de cap política agrària, 
ramadera ni forestal ni s’ha demanat al sector quines queixes i propostes voldria 
traslladar al consistori.  
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El Consell de la Pagesia hauria de ser consultat tant durant els processos 
d’elaboració de reglaments i ordenances de serveis que afectin el sector com en 
aquells assumptes que hi tinguin una incidència especial. El 25 d’abril del 2019 es va 
aprovar la nova Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de les Franqueses 
sense haver-la treballat prèviament amb el Consell de la Pagesia i al mes de maig 
d’enguany se’n va fer un llibret il·lustrat amb la intenció de fer-lo arribar a totes les 
cases. El Consell de la Pagesia no ha estat consultat a l’hora d’elaborar el Pla de Xoc 
del 2020 i no ha estat convocat per a valorar la incidència de la pandèmia sobre 
aquest sector, ni per a participar en la fase de diagnosi que ha de portar a elaborar el 
Pla de Salut Local: els reptes de salut i benestar en l’àmbit de la pagesia no han estat 
tractats col·lectivament com sí que s’ha fet amb d’altres. El Document únic de 
protecció civil municipal (DUPROCIM) s’ha portat al Ple també sense haver-lo tractat 
ni haver-ne demanat l’informe pertinent al Consell de la Pagesia. 
 
I encara, el Consell de la Pagesia ha de ser informat de totes aquelles decisions que 
l’Ajuntament adopti en temes d’interès pel sector. L’apartat d’inversions dels 
pressupostos de 2021 preveu diverses partides en àmbits que afecten el sector de 
forma directa o indirecta i que, per tant, haurien de ser tema de debat al més aviat 
possible tenint en compte les dates en què ens trobem: un aplicatiu informàtic market 
place, modificació del planejament general, pacificació dels nuclis de Marata, Corró 
d’Amunt i Llerona, senyalització de rutes verdes, connectivitat d’alta velocitat en zona 
rural, inversió en eficiència energètica, i programa de rehabilitat i millora d’habitatges. 
 
Al ple del 25 de juny del 2020, la regidora de Sal-CUP va recordar que el Reglament 
del Consell de la Pagesia estableix una sessió ordinària cada dos mesos i una 
assemblea anual amb tots els titulars de les explotacions agroramaderes, periodicitats 
que no s’estan complint. Qui llavors era titular de la Regidoria d’Agricultura, Jordi 
Ganduxé, va donar resposta a aquesta interpel·lació al ple següent, del dia 30 de 
juliol, confirmant que aquesta periodicitat no s’estava complint i afegint que, “des de 
l’inici, no ha estat possible mantenir la regularitat de les sessions cada dos mesos 
atès que s’ha prioritzat sempre poder establir un ordre del dia amb contingut i 
actualitat, que no la periodicitat”. En la mateixa intervenció va confirmar que, 
efectivament, “des del 2009” no s’ha fet cap assemblea de titulars d’explotacions 
agroramaderes. 
 
Al llarg d’aquests dos anys de legislatura, el nostre grup ha recollit diverses inquietuds 
que preocupen la pagesia del nostre municipi, a més de queixes i algun suggeriments 
concrets que caldria treballar oportunament. La preocupació per la qualitat de l’aigua 
dels pous, la pressió urbana sobre el paisatge agroforestal i l’activitat agrícola i 
ramadera, l’accés motoritzat a camins veïnals d’ús restringit, els danys que la fauna 
cinegètica causa sobre els cultius, els abocaments de deixalles i runa en camps, 
boscos i cunetes, les incerteses en els incentius i el tipus de tràmits a fer per a la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques en sòl no urbanitzable o la coherència o no de la 
taxa d’escombraries al món rural són alguns dels temes que se’ns han exposat al 
costat de les grans preocupacions esmentades més amunt i que haurien de formar 
part d’una política agrària, ramadera i forestal del municipi: els reptes a què s’enfronta 
la pagesia davant la falta de relleu generacional, l’impuls de l’agricultura i la ramaderia 
ecològiques, la creació d’una xarxa de productors i consumidors locals, ajudes i 
acompanyament en la reconversió energètica, una gestió sostenible dels boscos amb 
aprofitament fuster (tala i venda d’arbres i producció de biomassa) i no fuster 
(pastures, apicultura, plantes aromàtiques i medicinals...), la prevenció d’incendis o la 



situació d’abandonament en què es troben les lleres de rius, rieres i torrents, com 
també les cunetes de camins i carreteres, amb el consegüent perill que això comporta 
en cas de temporals i possibles inundacions i de degradació general de l’ecosistema. 
De “contingut i actualitat”, doncs, n’hi ha i són temes que haurien de ser tractats en les 
sessions ordinàries i extraordinàries del Consell de la Pagesia i en la mateixa 
assemblea anual de titulars d’explotacions. 
 
Per això, el Grup Municipal Sal-CUP-Amunt proposem al Ple de les Franqueses 
adoptar els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar a l’Ajuntament a incloure els següents assumptes en l'ordre del dia del 
proper Consell de la Pagesia: 
 
• Nou contracte de manteniment de camins 
• Manteniment de les lleres de rius, rieres i torrents i de les cunetes de les vies no 
municipals 
• Recull i priorització de temes a tractar en properes sessions 
 
Segon.- Actualitzar la informació publicada al web municipal en l’apartat d’Ajuntament 
/ Consistori  i organització municipal / Òrgans consultius / Òrgans sectorials / Consell 
de la Pagesia, tant en relació a la periodicitat establerta en el seu reglament com als 
membres que el componen, tenint en compte les darreres modificacions. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a les diferents entitats, comunitats i cooperatives 
membres del Consell de la Pagesia i a cadascun dels titulars d’explotacions 
agroramaderes registrats al municipi. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=11 
 

 

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

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 21 d'octubre de 2021, perquè es despleguin mesures 
coeducatives als entorns d'educació formal i educació no formal de les 
Franqueses 

 

 
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
21 d’octubre de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals Junts per les 
Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que es transcriu 
íntegrament a continuació:   
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=11
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El 28 de juny de 2020 les Franqueses es va adherir a la Xarxa de Municipis LGTBI, 
una xarxa de municipis de totes les demarcacions de Catalunya nascuda el 2017 amb 
l’objectiu principal de sumar actuacions que permetin garantir els drets de les 
persones LGTBI, eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia des del món local, i 
incidir en la visibilització de la pluralitat en l’orientació sexual i la identitat de gènere. 
També, per a afavorir l’intercanvi i la col·laboració entre els diferents municipis i 
promoure el desenvolupament d’accions i plans locals en favor dels drets de les 
persones LGTBI, tenint en compte que el món local és especialment rellevant com a 
espai de proximitat, en el qual el protagonisme recau en tota la ciutadania. 
 
En aquesta legislatura l’Ajuntament de les Franqueses ha implementat l’Àrea de 
Feminisme i Igualtat, que ha impulsat la creació del Servei Municipal d’Informació i 
Atenció a les Dones, integrat en la xarxa SIAD de Catalunya, per oferir informació, 
suport i assessorament a les dones, i ha portat a terme diverses activitats de 
visualització relacionades amb dates assenyalades, com el 25N (Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència contra les Dones), el 8M (Dia Internacional de la Dona 
Treballadora) i el 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+). 
 
Si bé és cert que la visualització és un element essencial per a aconseguir normalitzar 
la diversitat i denunciar les desigualtats per raons d’expressió de gènere o identitat 
sexual, les accions de visibilització no basten, sinó que cal desenvolupar sobretot 
accions de transformació integral i de prevenció. Per això el setembre de 2020 el 
Grup Municipal Sal-CUP-Amunt va presentar una moció en què es proposava 
desplegar mesures coeducatives al municipi.  
 
La Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el capítol 4, 
“àmbit educatiu”, basa l’aplicació dels principis de la coeducació en aquest àmbit com 
l’acció imprescindible per a l’eradicació de la violència masclista i les desigualtats. 
 
“1. La coeducació, als efectes d’aquesta llei, és l’acció educadora que valora 
indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els 
homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds 
discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense 
subordinacions culturals i socials entre dones i homes. Els principis de la coeducació 
són un element fonamental en la prevenció de la violència masclista. 2. Els valors de 
la coeducació i els principis de l’escola inclusiva, per a assolir l’objectiu a què fa 
referència l’apartat 1, han de tenir un caràcter permanent i transversal en l’acció de 
govern del departament competent en matèria educativa.” 
 
Actualment el departament d’Educació, que està implementant formació entorn del 
programa Coeduca’t, fa aquesta definició de coeducació: 
 
“La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les 
potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe 
potenciant així la igualtat real d’oportunitats. 
La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i 
valorar les diferències enriquidores dels dos sexes. 
La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat 
educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de 
limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de 
transformació. 



Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és 
fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de 
risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.” (blog del Departament 
d’Educació). 
 
Alguns municipis del nostre entorn han desplegat plans municipals de coeducació a 
tots els centres del municipi, com és el cas de Cardedeu: “El programa Cardedeu 
Coeduca és un projecte integral que incorporació la coeducació als centres educatius 
de bressol, primària i secundària del municipi en el termini 2016-2020” (web de 
l’Ajuntament de Cardedeu). Altres estan organitzant formació per a tots els 
professionals d’educació dels centres del municipi, i organitzant xerrades per a les 
famílies, com és el cas de la Garriga: “El Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat 
Sexual compta amb una línia estratègica dedicada a l’educació i la formació, dins de 
la qual s’emmarquen una sèrie d’accions que tenen per objectiu consolidar un 
projecte coeducatiu de municipi, és a dir, basat en la igualtat de gènere i la diversitat 
sexual.” (web de l’Ajuntament de la Garriga). També està implementant un pla de 
coeducació l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, que ja l’havia programat amb 
anterioritat, però ha esperat a poder fer formació presencial per desenvolupar-lo: “El 
Govern local vol col·laborar coordinadament amb els centres municipals educatius 
d’infantil i primària i l’escola bressol, així com la resta de la comunitat educativa, a 
treballar de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa, aspectes bàsics de 
coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.” (El Punt Vallès, 14 de juny de 
2021) 
 
A les Franqueses el Ple de març de 2021 va aprovar una moció “amb motiu del dia 8 
de març Dia internacional dels Drets de les Dones” que contenia en el punt setè de 
l’acord de “Promoure la formació afectiva sexual als centres educatius de les 
Franqueses per prevenir les violències masclistes establint a tal efecte una línia 
d’actuació conjunta amb tota la comunitat educativa i les entitats del municipi.” 
 
Fins ara, ni en les diverses juntes de portaveus posteriors a l’aprovació de la moció 
esmentada ni en les comissions informatives corresponents no s’ha informat de cap 
gestió per avançar en aquest punt. 
 
Actualment diverses escoles de les Franqueses estan organitzant comissions de 
coeducació, o formacions diverses en aspectes de coeducació i educació 
afectivosexual. En el Consell Escolar Municipal del març de 2021 alguns centres 
escolars van expressar el seu interès per la coeducació i la formació afectivosexual i 
van proposar un pla de municipi. L’àrea d’Educació d’aquest Ajuntament ha de donar 
resposta a la inquietud i la demanda d’eines i de formació dels professionals 
educatius del nostre municipi per millorar en el desenvolupament de la seva tasca en 
aquest aspecte. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Fer una diagnosi de les necessitats de formació de tota la comunitat 
educativa de les Franqueses en relació amb la coeducació, la perspectiva de gènere i 
l’educació afectivosexual. 
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Segon.- Desenvolupar a totes els serveis educatius (formals i no formals) de les 
Franqueses del Vallès un pla de coeducació integral i transversal, començant per una 
formació compartida i amb línies d’acció conjuntes per a tots els professionals 
educatius de les Franqueses en coeducació, perspectiva de gènere i educació 
afectivosexual. 
 
Tercer.- Organitzar sessions formatives i d’acompanyament a les famílies i els infants 
que donin resposta a les necessitats actuals del nostre municipi. 
 
Quart.- Un cop desenvolupat el pla, continuar programant formacions periòdiques per 
a famílies i professionals. 
 
Cinquè.- Destinar una part del pressupost de les àrees competents (feminisme i 
educació en primera instància, però també altres àrees en tant que es tracta d’un 
tema transversal) per donar resposta a totes les necessitats detectades. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=12 
 

 

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

municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d'octubre de 2021, contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la 
mobilització 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d’octubre 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 Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup 
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu 
íntegrament a continuació:   
 

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega 
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit 
empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, 
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. 
 
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem 
assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 
188,18 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de 
gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 
 
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra 
de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense 
anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va 
transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=12


social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran 
incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme 
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden 
fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les grans empreses 
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic. 
 
Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc 
resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència 
que el seu efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que 
moltes d’elles no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de 
l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els 
ingressos de l’estat. 
 
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets 
amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos 
exministres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà 
de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que 
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques 
com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els 
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu 
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció 
del regulador públic. 
 
Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents 
en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han 
demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes 
beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial. 
 
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de 
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no 
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els 
ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis 
socials, és a dir, intentant corregir allò que els poders públics de l’Estat no han estat 
capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric. 
 
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per 
ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a 
criteris de renda i la situació personal i familiar. 
 
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que 
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model 
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb 
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats 
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en 
petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la 
implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables. 
 
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en 
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del 
mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 
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Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint 
nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, 
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir 
la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els 
que hem viscut aquest estiu. 
 
Tercer.- Sol·licitar als governs de l’Estat i de Catalunya un fons extraordinari en favor 
dels ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els 
serveis socials. 
 
Quart.- Informar a la ciutadania sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer 
front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica. 
 
Cinquè.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO 
en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables. 
 
Sisè.- L'Ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals. 
 
Setè.- Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next 
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i 
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament 
oligopolístic. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=13 

 

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

municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d'octubre de 2021, per l'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès a la Campanya Cubana "Els bloquejos maten, la teva solidaritat 
dona vida" 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d’octubre de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i 
les abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es 
transcriu íntegrament a continuació:   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=13
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=13


La pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2 ha provocat una crisi global, principalment 
sanitària i econòmica. Els països del nord global han comprovat les dificultats que 
s’han produït per les diferents etapes i onades d’aquesta crisi. Des de l’inici de la 
pandèmia amb la manca de mascaretes, respiradors, llits d’UCI, etc.; fins a l’actualitat 
amb la manca de vacunes per cobrir les necessitats dels diferents països. Aquesta 
crisi sanitària ha vingut acompanyada d’una aturada econòmica que ha afectat a 
milers de famílies tot fent trontollar la seva estabilitat socioeconòmica. 
 
Els països amb recursos econòmics i capacitat tecnològica, han tingut greus 
mancances en quant a capacitat de reacció. Ara bé, si la mateixa situació de la 
pandèmia es trasllada als països empobrits, es pot observar que sense una política 
solidària, la crisi sanitària i econòmica generarà el rebrot de noves variants que 
tornaran a posar en perill milers i milers de vides. Encara més si es parteix de la base 
de que la globalització és un efecte imparable que fa temps que pateixen tots els 
països, on les diferents variants de la malaltia es dispersen amb gran facilitat. Fins 
que la població mundial no estigui immunitzada, no es podrà donar per tancada la 
pandèmia de la SARS-CoV-2. 
 
La República de Cuba, amb un sistema públic de salut i una indústria farmacèutica 
nacional, ha aconseguit crear un conjunt de vacunes eficaces contra el virus. Cuba, 
com a país empobrit o del sud global i bloquejat econòmicament, comercial i 
financerament pels Estats Units d’Amèrica, ha gestionat la crisi provocada per la 
Covid-19 d’una manera excepcional. 
 
Malgrat que es varen fer molts avenços en les relacions entre Cuba i els Estats Units 
durant el mandat d’Obama, en l’actualitat pràcticament tots ells han estat trencats pel 
govern de Donald Trump. Durant els seus 4 anys de mandat es varen prendre més de 
240 mesures contra Cuba, entre elles: 
 

- Eliminació dels creuers a Cuba per part de companyies nord-americanes. 
- Restricció dels vols de les aerolínies nord-americanes. 
- Cessament les operacions de la Western Union. 
- Restricció de les remeses a Cuba (totes aquestes mesures també van afectar 

els cubans residents als EUA o ciutadans cubà-nord-americanes). 
- Sanció a empreses cubanes de l’exterior. 
- Persecució de vaixells petroliers que transportessin gas liquat o petroli a Cuba. 
- Prohibició d’accés a tecnologies mèdiques, inputs dels Estats Units i de tercers 

països, amb un component de fins al 10% provinent del país del nord per lluitar 
contra la Covid-19 

 
A més, l’arribada de la pandèmia dels SARS-CoV-2, va provocar que molts països 
tanquessin els aeroports i bloquegessin les fronteres per combatre la propagació del 
virus. Els viatges de turistes a Cuba es van desplomar i l’illa va perdre una important 
font de divises, necessàries per poder realitzar comerç internacional. 
 
És per aquest motiu que Cuba fa una crida per demanar suport per l’adquisició de les 
xeringues necessàries per vacunar a la seva població. És en aquest moment que a 
escala internacional es posa en marxa la campanya: “Els bloquejos maten, la teva 
solidaritat dóna vida", per així aconseguir recursos econòmics per comprar les 
xeringues necessàries per immunitzar a la població de Cuba. A Europa, la campanya 
s’està desenvolupant a països com Alemanya, Luxemburg, França o Suïssa. A l’Estat 
espanyol també s’ha posat en marxa la campanya de la mà de l’ONG SODEPAZ 
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(www.sodepaz.org) que enviarà els recursos econòmics a la ONG MEDICUBA 
(www.medicuba-europa.org), encarregada de comprar les xeringues i enviar-les a 
l’Illa. A Catalunya nombroses plataformes d’àmbit municipal i supramunicipal s’han 
afegit a la campanya i han exigit la implicació de les institucions en aquesta causa. 
Així mateix, el Fons Català de Cooperació s’ha afegit a la campanya, demanant als 
Ajuntaments que en formen part, una aportació econòmica generosa. 
 
Les Franqueses del Vallès ha de ser un municipi solidari que aposti per la cooperació 
nacional i internacional, tal com ha vingut demostrant anteriorment amb campanyes i 
activitats de sensibilització entorn la justícia social i la cultura de la pau. 
 
En moment de dificultat és quan calen mes mans i esforços i per això pensem que les 
Franqueses del Vallès no pot quedar fora d’aquesta campanya. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a sumar-
nos a la campanya solidària “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida”, 
proposant l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Fer efectiu, per part de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, el seu 
suport a la campanya internacional de "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna 
vida", efectuant una aportació econòmica, essent la quantitat d’aquesta la qual 
s’estimi convenient, al projecte que el Fons Català de Cooperació fa per aquesta 
finalitat en matèria de cooperació. 
 
Segon.- Donar a conèixer la campanya “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna 
vida” a la ciutadania de les Franqueses del Vallès, a través dels mitjans municipals de 
comunicació. 
 
Tercer.- Fer arribar al consolat de Cuba a Barcelona aquestes resolucions. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=14 
 

 

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

municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d'octubre de 2021, pel traspàs real de Rodalies a la Generalitat 

 

 
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d’octubre de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del 
Vallès, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 

http://www.sodepaz.org/
http://www.medicuba-europa.org/
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=14


La vaga de maquinistes de Renfe, del 30 de setembre al 7 d’octubre, va provocar el 
caos a les estacions de tren catalanes i va generar una sensació d’indignació a les 
persones usuàries de la xarxa de Rodalies i dels serveis ferroviaris regionals de mitja 
distància. Però aquesta no és malauradament una situació nova per als més de 
400.000 usuaris que utilitzen diàriament aquest servei i en pateixen recurrentment les 
seves clares deficiències i les mancances històriques. 
 
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària 
del país; en plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant 
desconfiança i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat. Els 
durs efectes de la vaga, convocada justament per exigir millores i per garantir els 
drets laborals dels treballadors i treballadores de Renfe, van ser només la punta de 
l’iceberg de què fa anys que pateixen els usuaris d’aquest servei per la desinversió 
crònica de l’Estat Espanyol en la xarxa i la seva mala gestió. 
 
L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que 
havia de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 
de l’estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir 
la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La 
titularitat, gestió i explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, però, va 
seguir en mans d’Adif, l’empresa pública que depèn del Ministeri de Foment. De fet, 
l’operadora del servei ha quedat condicionada a un senzill conveni amb la mateixa ice 
Renfe-operadora i qualsevol opció de millora horària ha sofert constantment les 
limitacions d’una infraestructura àmpliament afectada per una desinversió i manca de 
manteniment per part del Ministeri de Foment (Adif). 
 
Sense un contracte de servei adequat, sense els traspassos econòmics anuals 
previstos a la comissió mixta des de fa més de 10 anys, amb una governança de la 
Generalitat sobre l’operadora obligada a passar pel Ministeri, sense un conveni que 
obligui a complir el Pla de Rodalies, i amb una inversió en la infraestructura, per part 
d’Adif, inferior al 15% del previst, el traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser i 
continua sent una ficció absoluta. Un despropòsit, doncs, que la ciutadania catalana 
pateix cada dia amb greus conflictes en la seva mobilitat quotidiana, que té com a 
resultat la desconfiança dels usuaris en el transport ferroviari pels seus retards 
constants i la sobreocupació en hora punta. També l’increment de l’ús del vehicle 
privat i, per tant, les emissions. 
 
Durant la recuperació progressiva de la pandèmia de la Covid-19 el servei es va 
prestar sense control d’aforaments en andanes ni vagons. Durant el darrer any 
algunes línies, com la R3 (L’Hospitalet-Puigcerdà), han sofert reducció de freqüències 
amb alguns trens eliminats de forma fixa de l’horari diari. Pel que fa la inversió, dels 
4.300 milions previstos en el Pla de Rodalies 2008-2015 només se’n va executar un 
13%. D’aquesta quantitat, el 60% es va gastar en el nou accés a l’aeroport del Prat. El 
2014 es va batre un mínim històric, amb 34 milions. El març de 2017 el Gobierno del 
Estado va prometre 4.000 milions per millorar el servei, però des d’aquell any només 
se n’han invertit 264. El 48% de les inversions en trens de proximitat ha recaigut a la 
Comunitat de Madrid, i només un 16% a Catalunya.  
 
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre 
que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un 
valor del 99%, Renfe amb prou feines arriba al 94% per al servei de rodalies, i encara 
sense tenir en compte com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també 
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altres problemes endèmics a afegir com són les poques millores en la mateixa flota de 
trens i en les estacions de Rodalies, encara amb nombrosos passos a nivell, i amb 
múltiples punts negres en matèria d’accessibilitat, que dificulten el transport a les 
persones amb mobilitat condicionada, els cotxets d’infants, la intermodalitat en 
bicicleta... 
 
És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i 
integral del servei per part de la Generalitat, des de les tarifes, el funcionament dels 
trens, la informació, l’estat i millora de les estacions i, evidentment, també la resolució 
de qualsevol conflicte laboral. És l’única solució perquè les necessitats de les usuàries 
siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura 
adequada. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat l’execució urgent de la inversió infraestructural 
pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els 
terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la 
capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, 
augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a 
l’usuari. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de 
Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la 
transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament. 
 
Tercer.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicles privat. 
 
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions 
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats 
d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de 
mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els 
desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques. 
 
Cinquè.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament 
aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de 
Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.  
 
Sisè.- Demanar al govern de la Generalitat, atès que la població de Les Franqueses 
del Vallès, supera amb escreix els 20.000 habitants, que tot els trens que s’aturen a 
les estacions de Granollers i La Garriga ho facin també a la de Les Franqueses del 
Vallès. 

 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 
la T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris 
d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del transport públic. 



 
Vuitè.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri 
de Foment i difondre’l a la ciutadania. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=15 
 

 

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

dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per 
Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, per a la 
inclusió dins el programa olímpic de competicions mixtes, la disciplina 
esportiva de natació artística i totes aquelles altres que es practiquin a 
nivell internacional i n'estiguin excloses 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
d’octubre 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 Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup 
municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu 
íntegrament a continuació:   
 

La igualtat de gènere, en sentit ampli, no és només un dret humà fonamental, sinó 
que és un dels fonaments essencials per construir un món pacífic, lliure pròsper i 
sostenible.  
 
L’esport és una de les concrecions de l’expressió del dret a la igualtat i a la llibertat de 
totes les persones a l’autonomia dels seus cossos, i a la inclusió en l’espai públic, 
independentment de la seva condició social, edat, origen de procedència, orientació i 
identitat sexual. 
 
Encara avui hi ha estereotips de gènere que ens condicionen en l’àmbit l’esportiu. 
Trencar aquests estereotips és bàsic per aconseguir que totes les persones que 
vulguin i  puguin gaudir de l’esport. 
 
Cal treballar des de la justícia de gènere per aconseguir la igualtat d'oportunitats 
efectiva per remoure les barreres i sostre de vidre estructurals existents en el sistema 
esportiu. 
 
Cal potenciar la transmissió de valors a través de l’esport amb la finalitat de superar 
prejudicis i estereotips socials que limiten la pràctica esportiva de les dones i dels 
homes a l’hora de desenvolupar tot el seu potencial individual. 
 
Cal treballar per la creació d’una societat més igualitària i més justa trencant amb les 
desigualtats de gènere així com trencant amb els rols tradicionals de gènere que es 
reprodueixen des de la pràctica esportiva. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=15
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Cal superar aquests obstacles i aconseguir la igualtat de gènere en l’àmbit esportiu. 
 
En aquest sentit l’ONU, a l’agenda 2030, ha incorporat dins els ODS (Objectius de 
desenvolupament sostenible) la igualtat de gènere (objectiu número 5) com a fita que 
cal entendre i interpretar en el seu sentit més ampli. 
 
Actualment les administracions públiques han integrat les polítiques de gènere dins 
els seus idearis concretant-les en accions específiques en els diferents àmbits de la 
vida social i comunitària, incloent-hi les polítiques esportives. 
 
Els diferents estaments esportius i organitzacions esportives competents en 
l’organització de competicions esportives de caràcter oficial en l’àmbit autonòmic, 
estatal i internacional estan duent a terme també accions en favor de potenciar la 
igualtat de gènere en l’esport en totes les seves dimensions, incloent-hi també 
campanyes divulgatives i de sensibilització  en aquest sentit. 
 
Més concretament, en la modalitat esportiva de la natació, i especialment en la 
disciplina de la natació artística, la Federació Catalana de Natació, la Real Federación 
Española de Natación, la Lliga Europea de Natació (LEN) i la Federació Internacional 
de Natació (FINA) han incorporat en els darrers anys les competicions mixtes en els 
seus campionats oficials. 
 
El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha manifestat que no hi haurà nous esports 
olímpics si no estan adreçats tan a homes com a dones, qüestió que no es concreta 
actualment en algunes de les disciplines esportives presents en el programa olímpic, 
com és el cas de la natació artística, havent quedat exclosa la competició mixte ens 
els darrers JJOO de Tòquio 2020. 
 
Un exemple d’aquesta desigualtat de gènere en l’esport és el cas de l’esportista d'elit 
Pau Ribes (atleta del Club Natació les Franqueses i primer nedador masculí de 
natació artística representant l’Estat Espanyol en una competició internacional), que 
pot competir en competicions d’àmbit autonòmic, estatal i internacional, però no pot 
disputar els Jocs Olímpics, atès que en la disciplina de natació artística no hi poden 
ser presents els homes. 
 
Aquest fet posa de manifest que segueix havent-hi desigualtat de gènere, atès que es 
priva a atletes d’elit de poder participar en un esdeveniment esportiu de màxima 
importància i rellevància com són el Jocs Olímpics. 
 
L’esport pot ser una de les eines per desafiar els estereotips de gènere que la societat 
imposa i no un reproductor d’aquests estereotips.  
 
Per tot l’exposat, els grups municipals Junts per Les Franqueses i Grup Municipal 
Socialista Les Franqueses sol·liciten al Plenari l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- EXPRESSAR el nostre rebuig a la discriminació que pateixen els/les atletes 
que no poden practicar la seva disciplina esportiva en competicions d’alt nivell com 
son uns Jocs olímpics. Un exemple es la disciplina mixte de la natació artística. 
 



Segon.- MANIFESTAR tot el nostre suport a l’esportista franquesí Pau Ribes Culla, i 
per extensió a d’altres persones esportistes que es trobin en una situació similar, per 
a que els hi siguin reconeguts els seus drets per a poder participar en qualsevol 
competició esportiva de qualsevol àmbit, inclosos els JJOO. 
 
Tercer.- INSTAR a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i al Consejo 
Superior de Deportes a que donin suport a aquesta reivindicació i reconeixement de 
drets i que facin les gestions necessàries davant la Federació Catalana de Natació i la 
Real Federación Española de Natación, com organismes que exerceixen 
competències públiques delegades, per a que reclamin i defensin aquests drets 
davant la Federació Internacional de Natació (FINA) per tal de que aquesta ho faci 
davant del Comitè Olímpic Internacional (COI). 
 
Quart.- donar trasllat als Ajuntaments de Catalunya i entitats municipalistes. També 
als Clubs de Natació Artística de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al 
consistori, a les entitats del municipi i als següents organismes: FINA, COI, RFEN, 
FCN, LEN. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords a tots els grups, àrees i patronats de l’Ajuntament. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=16 
 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 
17.Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211028&punto=17 
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