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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2021/16

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

23 de desembre de 2021

Durada

Des de les 19.00 fins a les 20.55 hores

Lloc

Virtual, mitjançant l’aplicatiu Zoom

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moisés Torres i Enrique, regidor

SÍ

Montse Vila i Fortuny, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

SÍ

Sònia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Reche Lavado, regidora

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, regidor

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

NO

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/2021/14, que correspon a la sessió ordinària del dia 25 de novembre 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 setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2021-2834 a 2021-3072 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2021
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2021-2834 a 2021-3072 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre 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=20211223&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2021/37 a JGL/2021/40 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 4 i 25 de novembre de 2021
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2021/37 a JGL/2021/40 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 4 i 25 de novembre 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=20211223&punto=3

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-3010, de 23 de
novembre, relatiu a la delegació de les funcions de Presidència del
Consell Escolar Municipal
Antecedents de fet
1. Per decret d’Alcaldia número 2020-1916 de data 16 d’octubre es va resoldre, entre
d’altres, delegar les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal de les
Franqueses del Vallès a la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells.
2. Per acord de Ple de l’ajuntament, adoptat en la sessió ordinària del dia 29 d’abril
de 2021, es va designar, entre d’altres, la regidora senyora Sònia Tena i Belmonte
com a presidenta suplent del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del Vallès.
3. Per decret d’Alcaldia número 2021-2116 de data 22 de juliol es va resoldre, entre
d’altres, nomenar el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a president del
Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, i la regidora senyora
Marina Ginestí i Crusells com a vicepresidenta del Patronat.

4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de novembre de
2021.
Fonaments legals
1. Article 4 del Reglament del Consell Escolar Municipal de les Franqueses del
Vallès.
2. Articles 44.2 i 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
3. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés la
informació pública i bon govern a Catalunya.
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Delegar les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal al regidor
senyor José Antonio Aguilera Galera, com a president titular, i a la regidora senyora
Marina Ginestí i Crusells, com a presidenta suplent.
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió que celebri el Ple de
la Corporació.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, als portaveus dels
grups municipals i a la secretaria del Consell Escolar Municipal.
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució a la seu electrònica i al Portal de
Transparència municipal.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=4

B) PART RESOLUTIVA

5. Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres
integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt
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La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
Per Decret de l’Alcalde número 2019-1806 de data 26 de juny, es va resoldre delegar
les funcions de Presidència del Consell de Poble de Corró d’Amunt al senyor Jordi
Ganduxé i Pascual, regidor del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol de 2019, va designar els
regidors/es que han de formar part del Consell de Poble de Corró d’Amunt en l’actual
mandat corporatiu.
El Ple de l’Ajuntament, en sessions dels dies 26 de setembre de 2019, 28 de
novembre de 2019, 30 d’abril de 2020 i 25 de març de 2021, va ratificar el
nomenament dels representants de les associacions de Corró d’Amunt i del
representant veïnal com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 d’abril de 2021, va ratificar, entre d’altres,
el nomenament dels representants suplents de les associacions ciutadanes que són
membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt
El President del Consell de Poble de Corró d’Amunt, mitjançant escrit 2021-E-RC-5889
de data 3 de desembre, sol·licita el nomenament del senyor Josep Vilaró Riera, en
qualitat de vocal titular en representació de l’Associació de Veïns de Sant Mamet, i en
substitució de la senyora Maria Àngels Pou Aguas; i el nomenament de la senyora
Sara Quintana Bosch, en qualitat de vocal suplent en representació de l’Associació de
Veïns de Sant Mamet, i en substitució del senyor Jordi Grau Martinel·lo.
Fonaments de dret
L’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells de Poble d’aquest municipi,
aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de novembre de 1995 i modificats per
acord de Ple en sessió el dia 30 de juliol de 2020, estableix:
“e).- El govern del Consell del Poble estarà constituït per: el President o Presidenta, el
vicepresident o vicepresidenta, i els vocals que corresponguin. Tots els nomenaments
hauran de ser ratificats pel Ple municipal. Tots els integrants podran designar un
suplent, que en el cas d’absència pugui substituir el seu titular. Els membres suplents
també seran ratificats pel Ple. En el cas dels i les vocals que siguin membres electes,
només podran designar com a suplents a altres membres electes de la Corporació.”
Aquesta àrea de Règim Intern proposa al Ple de l’Ajuntament, 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.- Ratificar el nomenament del senyor Josep Vilaró Riera com a membre
integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal titular i en
representació de l’Associació de Veïns de Sant Mamet, en substitució de la senyora
Maria Àngels Pou Aguas.

Segon.- Ratificar el nomenament de la senyora Sara Quintana Bosch com a membre
integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal suplent i en
representació de l’Associació de Veïns de Sant Mamet, en substitució del senyor Jordi
Grau Martinel·lo.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Sant Mamet i al Consell de
Poble de Corró d’Amunt.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4), IEC-AM (3) i CsLFV (2), i
l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 15 vots a favor i 1 abstenció.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=5

6. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració en
matèria d’habitatge entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el
Consell Comarcal del Vallès Oriental

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que en data 27 d’abril de 2017 el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre d’altres,
aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge
entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès
Oriental, així com imputar les despeses corresponents que se’n deriven.
TENINT EN COMPTE que, d’acord amb el pacte setè del conveni, aquest es pot
prorrogar per un període de quatre anys mitjançant acord exprés de les parts.
ATÈS que en data 18 de desembre de 2020, l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès va manifestar la seva voluntat de prorrogar el conveni existent.
VIST l’informe emès per l’Interventor accidental en data 12 de juliol de 2021 que
consta a l’expedient.
VIST l’informe tècnic emès per l’àrea d’Habitatge en data 13 de juliol de 2021 que
consta a l’expedient.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretària en data 2 de desembre de 2021 que
consta a l’expedient.
DE CONFORMITAT amb allò previst pels articles 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de 2016, de règim jurídic del sector públic, 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
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108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions
públiques de Catalunya, així com la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del
règim local i 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.
Aquest regidor d’Habitatge 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 la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental que es transcriu a continuació:
«REUNITS
D’una part, el senyor Francesc Juzgado Mollá, conseller delegat de l’Àrea d’Habitatge del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor
Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch.
INTERVENEN
El conseller delegat del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del Decret de Presidència
2019PRES000203, de 19 de juliol de 2019.
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article
2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document,
i
EXPOSEN
1. Que el 18 de maig de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el
CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant
l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis en
matèria d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge
que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental, en endavant el CONVENI.
2. Que el pacte setè del CONVENI estableix la vigència del conveni fins el 31 de desembre de
2020. Nogensmenys, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat segon d’aquest pacte, el
CONVENI pot ser prorrogat per un període de quatre anys mitjançant acord exprés de les parts.
3. Que és d’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant a
l’AJUNTAMENT els serveis convinguts en matèria d’habitatge.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga
al CONVENI que subjecten als següents pactes:
PACTES
Primer. Pròrroga del CONVENI
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la pròrroga del CONVENI fins el 31 de
desembre de 2024.
Segon. Règim econòmic
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’habitatge per a l’any 2021, que
ha d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de vint-i-cinc mil dos-cents
cinquanta euros (25.250 EUR).
2. Per a les anualitats successives, el cost anual s’actualitza successivament d’acord amb la
variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
3. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts
1 i 2 d’aquest pacte en la forma i terminis següents:
i. Un primer pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de
gener de l’anualitat respectiva.
ii. Un segon pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de
juliol de l’anualitat respectiva.
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per
raó del CONVENI.
Tercer. Vigència de la pròrroga
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de
l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024.
Quart. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest acord seran
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, convenint, ambdues parts la formalització d’aquesta pròrroga al CONVENI la signen i
ratifiquen en senyal de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe»

Segon.- IMPUTAR les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària
17.1523.46703 pels exercicis i imports detallats a continuació, restant condicionada la
despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient:
Anualitat
2021
2022
2023
2024

Import
25.250,00€
25.250,00€
25.250,00€
25.250,00€
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Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a
l’Àrea de Polítiques Socials i a l’Àrea d’Hisenda.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4) i CsLFV (2), i les abstencions
dels regidors/es dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 12 vots a favor i 4 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=6

7. Proposta d'aprovació de la pròrroga per un any del conveni de cooperació
interadministrativa entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el
Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de
clavegueram

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 27 d'abril de 2017, va acordar l'aprovació
del conveni de cooperació interadministrativa entre l'ajuntament de les Franqueses del
Vallès i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de
clavegueram, pel període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de
2021.
2. Vist el contingut del Conveni de cooperació interadministrativa relatiu al servei de
neteja de la xarxa de clavegueram, que va ser aprovat per acord de Ple, procedint a la
signatura en data de juny de 2017.
3. La clàusula quarta del conveni establí la durada en cinc anys, amb la possibilitat
d'establir una o més prorrogues d'un any de durada, fins al màxim que estableix la llei
per aquest tipus de conveni.
4. És d’interès d’ambdues administracions públiques prorrogar el conveni anteriorment
esmentat, mantenint les mateixes condicions.
5. Informe jurídic del cap de l’àrea de Règim Intern.
6. Informe tècnic del tècnic de l’àrea d'obres i serveis.
Fonaments jurídics
1. Articles 55 i 57 de La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.

2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
3. Capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. Decret de l’alcalde núm. 1772/2020, de 29 de setembre, publicat al BOPB en data 8
d’octubre de 2020 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29 d’octubre
de 2020
AQUESTA regidora de l'Àrea d’Obres i Serveis 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 el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni de
cooperació interadministrativa entre l'ajuntament de les Franqueses del Vallès i el
Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram, pel
període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.
Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent al manteniment i conservació de la
xarxa de clavegueram per import de 75.319,23 euros IVA inclòs a l'aplicació
pressupostària 05 1601 21000, restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit
pressupostari suficient.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa corresponent a les obres de reposició del
clavegueram per import de 14.680,93 euros IVA inclòs a l'aplicació pressupostària 05
1601 61900, restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit pressupostari
suficient.
Quart.- FACULTAR a l'Alcalde de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura del conveni a què fa referència a l'acord primer.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci Besòs Tordera i donar-ne compte a
les àrees afectades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4) i CsLFV (2), i les abstencions
dels regidors/es dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 12 vots a favor i 4 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=7

Ple 2021/16 - 23/12/2021 – pàg. 11

8. Proposta per esmenar l’errada material a la descripció de la situació
geogràfica de les fites F2 i F10, contingudes en l’Acta de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les
Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que en data 5 de juliol de 2021 es va procedir a la signatura de l’Acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les
Franqueses del Vallès.
ATÈS que el Ple, en sessió del 29 de juliol de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord
d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Cardedeu i de les Franqueses del Vallès de data 5 de juliol de 2021.
ATÈS que en data 2 de novembre de 2021, amb Registre d’Entrada 2021-E-RC-5348
la Direcció General d’Administració Local ha comunicat l’existència d’una errada
material a l’Acta aprovada.
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.
DE CONFORMITAT amb allò que preveu l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis.
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.- ESMENAR l’errada material a la descripció de la situació geogràfica de les
fites F2 i F10, contingudes en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals Cardedeu i de les Franqueses del Vallès, de data 5 de juliol de 2021, en el
sentit que on diu:
“Fita 2: se situa al nord-est de l’indret anomenat Pineda de Can Jo, a uns quatre
metres a l’oest del marge oest de l’antic camí de Cardedeu a Corró d’Amunt i a uns
dos-cents metres al sud de la casa Can Jo. (...)”
“Fita 10: se situa al sud del nucli de ca l’Esmandia, a dos-cents noranta tres metres a
l’oest de cal Mestres. (...)”,
ha de dir:
“Fita 2: se situa al nord-est de l’indret anomenat Pineda de Can Jo, al marge est de
l’antic camí de Cardedeu a Corró d’Amunt i a uns dos-cents metres al sud de la casa
Can Jo. (...)”

“Fita 10: se situa al sud del nucli de ca l’Esmandia, a uns cent setanta metres al nordoest de cal Mestre Domingo. (...)”
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cardedeu, a la Direcció
General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4) i IEC-AM (3), i les abstencions
dels regidors/es dels grups municipals CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat
definitiu de 13 vots a favor i 3 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=8

9. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses,
Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en
sessió del dia 14 de desembre de 2021, de suport al model d'escola i a la
llengua catalana

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14
de desembre 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:
Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim
d’un 25% de les classes en castellà, l’Associació de Municipis per la Independència
proposa a tots els ajuntaments catalans donar suport al manifest de la plataforma
unitària Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar
suport al model d’escola catalana i a la llengua del nostre país.
MANIFEST
1. Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu
enfocament pedagògic. Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i
avalat àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com
les dades sobre els resultats de la immersió lingüística evidencien que és un model
d’èxit, tant per als alumnes com per al si de la societat: contribueix a la cohesió social,
a la igualtat d’oportunitats i a la normalització de l’ús del català.
2. Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la
política educativa del país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui
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han de determinar quin model d’ús garanteix la competència lingüística dels alumnes
en cada cas. Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que
calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació.
3. Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos
d’instrumentalització política de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens
reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal
que afavoreixi la inclusió i la cohesió social al nostre país, des d’una perspectiva
intercultural. D’aquesta manera, que segueixi garantint la igualtat d’oportunitats de
creixement acadèmic i personal, inclosa la competència comunicativa plena en les
llengües d’ús normal a la societat.
4. Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els
continus atacs polítics i judicials contra la llengua catalana i l’educació en català
responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos
socials, fins al punt que els diferents àmbits d’actuació en català, inclòs el model
d’escola catalana, viuen sota una amenaça permanent. De fet, al contrari del que
alguns voldrien fer creure, la situació del català a les aules viu una situació crítica,
segons els darrers informes del Departament d’Educació: més d’un 28% d’alumnes no
fa servir mai o gairebé mai el català a l’escola, per posar només un exemple.
Per tot això, els grups municipals Junts per Les Franqueses-Junts, Imagina Esquerra
en comú- acord municipal i grup municipal Sal-Cup-Amunt s’afegeixen als següents
ACORDS:
Primer.- Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar
el model educatiu català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo,
protegir-lo i millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens
de país aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el
Pacte Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests grans
acords avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària.
Segon.- Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les
mobilitzacions i accions que s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i
denunciar la intromissió dels tribunals en contra de l’ús de la llengua. El català
arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l’estat espanyol,
que es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les
administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.
Tercer.- El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli
ventall de la societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió
social, i a la igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una
societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem a
defensar-lo i protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del
consens dels actors polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre
aquest model d’èxit.
Quart.- Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament
d’Educació i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació
de Municipis per la Independència.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a totes les entitats del municipi, organismes
autònoms i consultius, als centres educatius i a les associacions de famílies
d’alumnes (AMPES i AFES).
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 14 de desembre de 2021, perquè es creïn quatre places
d'educador social amb funcions d'educador al carrer
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
14 de desembre 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 els vots en contra 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:
Les Franqueses pateix diversos problemes de convivència en aquests moments,
agreujats per situacions d'assetjament al carrer i una percepció generalitzada
d'inseguretat especialment greu en determinats llocs i hores del dia. Com a
conseqüència, una part de la societat demana incrementar les mesures de control i
repressió policial. És així com el mes passat es va aprovar una moció que preveu
reforçar progressivament la plantilla i presència policial a tot el municipi, malgrat
l'oposició d'una part del consistori: d'una banda, la que creu que ja s'està treballant en
aquesta direcció i considera la proposta un gest populista i demagògic, i de l'altra, la
que està convençuda que la via repressiva no és la solució i que si s'ha arribat a
aquest punt és perquè fa anys que es van abandonar les polítiques de prevenció
socioeducativa.
La via repressiva és una actuació d'emergència que només aconseguirà desviar
puntualment el focus d'atenció del problema real; el problema de fons perviurà i
tornarà a aparèixer en qualsevol moment, en un altre lloc i possiblement de forma
més greu. Perquè no es tracta de persones o delictes concrets sinó d'una situació de
conflictivitat generalitzada que apareix en franges de la societat que viuen en una
situació de risc de marginalitat, sense recursos ni agents que puguin detectar i
acompanyar els problemes abans que es facin més grossos i esclatin, com ara han
esclatat.
Aquestes situacions d'inestabilitat que, segons la gravetat, poden acabar en conflicte
solen estar associades a algun d'aquests cinc grups: (1) edat adolescent o jove, (2)
marginació social per motius socioeconòmics, (3) relacions familiars difícils o falta d'un
nucli familiar de referència, (4) situacions conjunturals de tensió amb les institucions
(presó, abandonament escolar, sortida de centres de tutela o acollida...) o (5)
situacions jurídiques irregulars (processos migratoris). Per això és la via educativa,
amb mediació i treball comunitari, la que cal activar, no la repressiva, i fer-ho de forma
urgent, amb valentia i mirada llarga.
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Els educadors de carrer són una de les millors eines d'intervenció social amb finalitat
preventiva. Són persones de confiança que treballen directament i principalment als
espais de socialització oberts com són les places i carrers, els patis d'escola, els
bars..., referents adults positius que actuen de pont amb la resta de serveis, que
escolten i fan acompanyament, que promouen activitats educatives en entorns amb
poca supervisió, que ajuden aquests col·lectius a retornar als circuits de socialització
normalitzats dels quals han estat expulsats o exclosos per algun dels motius
esmentats més amunt i que, si no aconsegueixen resoldre totalment la inestabilitat de
la persona, com a mínim eviten agreujar-ne l'exclusió i prevenir el conflicte amb la
comunitat. Com diu l'informe "Educadores i educadors de carrer: de l'opció ideològica
a l'opció tecnicometodològica", elaborat per Marta Comas i Jaume Funes, i editat el
gener de 2001 per la Fundació Bofill, cal "treballar sense demanda, treballar en el
territori i amb la comunitat".
La prevenció és sempre una feina a llarg termini, difícil de quantificar i poc rendible
electoralment però cal fer-la i mantenir-la. A les Franqueses fa anys que va
desaparèixer la figura de l'educador de carrer, existent quan la població no era ni la
meitat de l'actual i avui en paguem les conseqüències. Hem de ser conscients que
reactivar-la ara, encara que la dotem de prou recursos, no resoldrà de forma
immediata els conflictes que ens afecten perquè el problema s'ha fet gros, però
començarà a corregir-lo. Per això és urgent activar-la com més aviat millor i potenciarla amb tots els recursos necessaris, no només amb prou personal que treballi
directament al carrer, sinó amb altres recursos en els diferents àmbits de la vida.
Perquè hem de ser conscients que l'abandonament escolar, per exemple, és
conseqüència, en primer lloc, del fet que existeixi treball precari de baixa necessitat
formativa: "Com més pizzers necessitem, més augmentarà l'abandonament escolar
precoç", remarcava Jaume Funes en una entrevista de la revista Crític el passat mes
de setembre (elcritic.cat, 14/09/2021; Funes és psicòleg i educador, especialitzat en
adolescents i joves, i ha treballat en l'administració pública en els àmbits de protecció i
justícia juvenil i en el tractament de la drogodependència). I una altra causa, el fet que
la societat continuï potenciant el batxillerat per damunt de la formació professional.
Cal, doncs, que la feina d'educació al carrer vagi acompanyada també de polítiques
que potenciïn l'autonomia de la persona, d'habitatge, de formació, ocupació, etc.
Per tot això, el Grup Municipal Sal-CUP-Amunt proposa al Ple de les Franqueses
adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Crear quatre places d'educador social amb funcions d'educador de carrer
(dues parelles), de jornada completa, adscrites a l'Àrea de Polítiques Socials, amb la
dotació pressupostària corresponent als pressupostos de 2022 i següents.
Segon. Assignar inicialment a aquestes places les funcions següents:
 treballar amb els adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de
relació per tal de detectar possibles factors de risc d'exclusió i prevenir possibles
conflictes de convivència
 plantejar projectes socioeducatius de caire individual, grupal i comunitari que
permetin reduir situacions de risc (consum de substàncies, absentisme escolar,
conductes disruptives o predelictives, violència de gènere...) i promoguin
conductes i hàbits saludables

 fomentar processos de canvi que potenciïn l'autonomia personal d'aquests joves i
els ajudin a integrar-se de forma activa i positiva en el seu entorn natural i de
proximitat
 treballar amb horaris flexibles com a eina bàsica del treball de carrer
 elaborar una diagnosi completa de la realitat juvenil al municipi a partir del carrer
 elaborar un pla d'acció anual i un altre a llarg termini a partir dels recursos i serveis
disponibles avui en els diferents àmbits: educació, esports, lleure, salut, formació
ocupacional, inserció laboral, habitatge, prestacions econòmiques, atenció
psicològica, assessorament jurídic...
 proposar la creació de nous recursos i serveis per tal d'assolir els objectius a llarg
termini
 estendre la xarxa de detecció preventiva i d'acompanyament als diversos centres
educatius i associacions del municipi, com també a la resta d'àrees i serveis
municipals, per tal de treballar comunitàriament i donar una resposta conjunta a les
necessitats detectades
 sensibilitzar el conjunt de la comunitat sobre les dificultats i problemàtiques del
joves, la utilitat de la figura de l'educador de carrer i la importància de col·laborar-hi
Tercer. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les direccions dels diferents centres i
serveis educatius, formals i no formals, del municipi, als caps de les diferents àrees
d'aquest ajuntament i a les diferents entitats del municipi.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=10

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 14 de desembre de 2021, per crear una oficina municipal de
l'energia i elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
14 de desembre 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 els vots en contra 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:
Durant tot el mes de novembre passat els mitjans de comunicació van centrar la
informació en la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de 2021
que va tenir lloc a la ciutat escocesa de Glasgow i que s'ha conegut com a COP26.
Ha estat la ponència número vint-i-sis de la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el canvi climàtic; és a dir, no és el primer cop que caps d'estat i presidents de
govern i milers de diplomàtics s'han reunit per establir nous objectius amb la finalitat
de reduir les emissions que han comportat l'escalfament del planeta i totes les
conseqüències que se'n deriven. No ha estat la primera però sí una cimera
especialment crucial perquè els científics han assegurat que cal allunyar-se dels
combustibles fòssils de manera dràstica i immediata si volem evitar els efectes més
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catastròfics del canvi climàtic. Efectes mediambientals però també socials, que ja fa
temps que hem començat a patir.
Els reptes són enormes i ens interpel·len a tots. La mateixa Llei 16/2017, del canvi
climàtic, destaca que tots hi tenim una part de responsabilitat: Govern, ens locals,
sectors productius, agents polítics, socials i econòmics, i ciutadania en general. Per
això cada dia són més els ciutadans i empreses que avancen la seva part de feina i
opten per l'autoconsum, en solitari o compartit, com una via també per a reduir la
factura de la llum. Cada cop són més també els ajuntaments i ens comarcals que han
establert agències locals de l'energia amb l'objectiu de fomentar l'autoconsum i
assessorar la població sobre els tràmits a fer i sobre les diferents ajudes i
bonificacions disponibles, i que han instal·lat plaques fotovoltaiques als seus
equipaments o han anat un pas més enllà i han iniciat comunitats energètiques
compartint l'energia autoproduïda amb la seva població. La implicació de
l'administració és indispensable per tal de generar confiança en tot aquest procés de
transició energètica, evitar abusos, acompanyar i predicar amb l'exemple.
Alguns exemples propers: el Consell Comarcal del Vallès Occidental compta amb
l'Agència d'Energia del Vallès Occidental amb l'objectiu, entre d'altres, de promocionar
l'estalvi energètic entre la ciutadania, oferir suport als ajuntaments en la transició
energètica i impulsar comunitats energètiques a la comarca, i el Consell Comarcal
d'Osona compta també amb l'Agència Local de l'Energia d'Osona amb uns objectius
similars. Maluradament, al Vallès Oriental no comptem amb una oficina similar i les
accions s'han reduït fins ara a tallers de formació puntuals en algun moment de l'any.
El proppassat dissabte 13 de novembre, el nostre grup va organitzar un debat sobre
autoconsum i comunitats energètiques que va permetre a tothom que hi va assistir
conèixer de primera mà l'experiència de Sant Pere de Torelló, pioners en el
desenvolupament de xarxes municipals compartides amb la població, i de Caldes de
Montbui, que la passada primavera va posar en marxa la seva Oficina d'Acció
Climàtica i aquesta tardor ha posat en funcionalment la primera fase de la seva
comunitat energètica local, que té en compte a més necessitats de famílies
vulnerables de la població. La CEL de Caldes és la primera de la nostra comarca i en
un municipi d'uns 18.000 habitants.
Les lleis, compromisos, declaracions i pactes signats per les institucions per lluitar
contra el canvi climàtic i en favor de la transició cap a les energies renovables són
múltiples. A nivell municipal, destaquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(recollits en el Pla d'Actuació Municipal de la present legislatura) i el Pacte d'Alcaldies
pel Clima i l'Energia (renovat per acord del Ple el passat mes d'octubre). La Diputació
de Barcelona ha posat al servei dels ajuntaments una Guia per a l'impuls de les
comunitats energètiques amb perspectiva municipal i el país compta amb diverses
entitats, associacions i empreses especialitzades a assessorar i acompanyar també
els ens locals sobre els diversos passos que es poden fer per encarar la transició
energètica de forma gradual i progressiva. Tanmateix, les actuacions realment
efectives a les Franqueses són quasi inexistents i la situació és cada cop més urgent.
Per tot això, el Grup Municipal Sal-CUP-Amunt proposem al Ple de les Franqueses
adoptar els següents
ACORDS:

Primer. Crear l'Oficina Municipal de l'Energia de les Franqueses i dotar-la de personal
capacitat per a ajudar la població a entendre la factura elèctrica i del gas, i oferir
assessorament sobre instal·lacions solars fotovoltaiques, eficiència energètica,
vehicles elèctrics i punts de recàrrega.
Segon. Elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum i fer-la arribar a totes
les llars del domicili. Aquesta guia ha de recollir, com a mínim, (1) definició, beneficis i
modalitats d'autoproducció, (2) passos a seguir i tràmits a fer tant en cas d'instal·lació
individual com col·lectiva en blocs de pisos i tenint en compte les diferències entre les
instal·lacions en sòl urbà o en sòl rural no urbanitzable, (3) estimació de costos i
previsió d'amortització, (4) ajudes i bonificacions locals o d'altres administracions, i (5)
la referència de l'Oficina Municipal de l'Energia i altres punts d'assessorament
energètic públic o col·legiat.
Tercer. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les diferents entitats del municipi.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=11

12. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del
Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de
desembre de 2021, per instar a la suspensió de l'impost de CO2

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
14 de desembre de 2021, amb el vot a favor del grup municipal Ciutadans les
Franqueses del Vallès, els vots en contra dels grups municipals Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés i Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i les
abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses i Sal-Candidatura
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:
Ante la puesta en marcha del impuesto propio de emisiones de CO2 por parte de la
Generalitat de Cataluña, desde la ciudadanía y desde diferentes plataformas
organizadas se ha rechazado esta medida y se ha urgido a buscar soluciones a las
problemáticas medioambientales que no graven con más impuestos a la ciudadanía.
Un argumento añadido para rechazar esta medida es el agravante que supone
hacerlo en el momento actual, pues la crisis económica causada por la pandemia, que
ha reducido el PIB de Cataluña en un 9% y ha elevado el desempleo al 14%, está
muy lejos de haber sido superada; por este motivo, en un contexto de caída en picado
de la renta de las familias y de dificultades sin fin para los autónomos y las empresas,
no es el momento para cargar en sus bolsillos un nuevo impuesto, que sólo
empeorará la ya difícil situación económica que viven y sufren.
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A lo anterior hay que añadir que el citado impuesto no es en verdad un impuesto
verde, por mucho que pretenda disfrazarse así. Se trata de una figura impositiva mal
diseñada, que no es ni progresiva, ni equitativa, ni justa y que no está estructurada
para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. No incentiva una menor
contaminación, al no guardar la imprescindible correlación entre la cuota a pagar y los
efectos contaminantes del uso del vehículo, dado que las familias, los autónomos y
las empresas pagarán la misma cuota independientemente de los kilómetros que
recorran o del combustible que utilicen. Y estarán más penalizadas aquellas familias
de rentas bajas que no pueden permitirse el lujo de cambiar de vehículo, pero que
tampoco tienen una alternativa medianamente viable de transporte público, cosa que
es todavía más sangrante en el ámbito rural, donde muchas veces las alternativas al
vehículo privado son inexistentes.
Este impuesto, que fue aprobado en la Ley de Acompañamiento de 2020, ya fue
objeto de un aplazamiento de su entrada en vigor en virtud del Decret llei 33/2020, de
30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en
establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu. Este decreto ley, que
fue convalidado por el Pleno del Parlament en la sesión del 21 de octubre de 2020,
constituye una prueba inequívoca de que el Govern era consciente de que la
calamitosa situación económica no aconsejaba poner en vigor dicho impuesto.
Dado que la situación económica sigue siendo igual de difícil, y que la incipiente
recuperación es muy lenta y frágil, asistimos con asombro y estupor al anuncio del
Govern de que este impuesto ha entrado en vigor el 1 de septiembre de 2021.
Ante la difícil situación global, que también afecta a nuestro municipio, como
representantes públicos, consideramos que nuestro consistorio debe pronunciarse y
rechazar esta medida.
Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento les Franqueses acuerda:
Primero.- Instar al Govern de la Generalitat a dejar sin efecto el Impuesto de
Emisiones de Dióxido de Carbono de los Vehículos de Tracción Mecánica devengado
en los ejercicios 2020 y 2021 y declarar extinguida la obligación tributaria para los
sujetos pasivos de dicho impuesto, ordenando a la Agència Tributària de Catalunya a
que devuelva de oficio a los contribuyentes las cantidades que haya ingresado por
este concepto con los intereses que correspondan.
Segundo.- Priorizar medidas medioambientales basadas en la concienciación y el
incentivo de medidas de movilidad sostenibles que no tenga por objeto principal
perjudicar económicamente a empresas y familias.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=12

13. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 14 de desembre de 2021, per preveure una partida oberta al
pressupost de 2022, per connectar amb un carril bici urbà el centre
neuràlgic de Corró d'Avall amb l'Escola de Ciclisme del Pla de Llerona,
com a primer pas per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de
mobilitat personal i promoure la mobilitat sostenible al municipi

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
14 de desembre de 2021, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina
Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses i
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i l’abstenció del grup municipal
Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es transcriu íntegrament a continuació:
Vist que l’Escola Municipal de Ciclisme, situada entre els carrers d’Holanda, de
Suècia i d’Alemanya del polígon Pla de Llerona, ja és una realitat.
Vist que l’Escola Municipal de Ciclisme, integrada dins del Patronat Municipal
d’Esports, pretén promocionar i donar a conèixer aquest esport en les seves diverses
modalitats entre la mainada i el jovent de 4 a 16 anys.
Atès que és imprescindible crear uns recorreguts segurs, segregats de les vies de
circulació de vehicles de motor, que ofereixin seguretat als usuaris de les bicicletes,
patinets i VMP, per a poder accedir als centres educatius, als equipaments esportius,
a les estacions de tren, etc.
Atès que les Franqueses forma part de la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la
Sostenibilitat, promoguda per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de promoure
polítiques públiques de sostenibilitat i Agenda 21 i que entre els acords d’aquesta
xarxa hi ha la voluntat de promoure iniciatives per a la prevenció del canvi climàtic,
entre les quals: «facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes,
especialment en el medi urbà, realitzant a tal efecte totes les accions necessàries per
a impulsar la bicicleta com a mitjà de transport».
Atès que és prioritari i urgent incentivar les alternatives a l’ús del cotxe per potenciar
la mobilitat sostenible a peu, amb bicicleta, patinet o VMP.
Atès que el 30 de juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió a
l’Estratègia Catalana de la Bicicleta, que comporta el compromís d’elaborar, en un
termini de 6 mesos, un pla d’actuació triennal.
Atesos els compromisos presos per l’Ajuntament de les Franqueses des de l’any
2008, amb la seva adhesió al Pacte Europeu d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i
l’Energia, una adhesió renovada l’octubre de 2021 i que inclou elaborar un Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible i el Clima, i executar accions per assolir una reducció de
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% l’any 2030.
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Atès que l’onzè dels objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les
Nacions Unides l’any 2015 és aconseguir unes ciutats i comunitats sostenibles, en
línia amb l’Agenda 2030 aprovada per la Generalitat de Catalunya i altres
administracions supramunicipals.
Atès que actualment l’equip de govern està redactant els pressupostos de l’any 2022.
El Grup Municipal Sal - Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista
proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer. Preveure una partida en el pressupost de 2022 de 400.000€ per realitzar el
projecte i iniciar les obres necessàries del carril bici.
Segon. Iniciar de forma urgent, la creació d’un carril bici que uneixi la carretera de
Ribes (des de l’avinguda de Santa Eulàlia) i l’Escola Municipal de Ciclisme del Pla de
Llerona. Adjuntem proposta d’itinerari (plànol 5) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.
Tercer. Iniciar de forma urgent la creació d’un carril bici que uneixi la plaça de
l’Ajuntament amb la plaça de Can Mònic i Bellavista, com a eix central per al
desplaçament dels usuaris de bicicleta i VMP en els seus trajectes quotidians,
segregat de les vies de circulació de cotxes. Adjuntem proposta d’itinerari (plànols 2, 3
i 4) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.
Quart. Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta
i VMP en el pla d’actuació triennal que es va comprometre a elaborar l’Ajuntament en
adherir-se a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.
Cinquè. Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un
circuit urbà, des de Llerona fins a Bellavista, per a bicicletes i VMP que connecti els
diversos equipaments municipals i enllaci amb la xarxa de carrils bici de Granollers.
Adjuntem 1 fitxer que conté 5 plànols amb proposta d’itineraris per sotmetre-la al
criteri dels tècnics.
Sisè. Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest
fi, crear, en el termini màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels
diversos grups municipals, clubs ciclistes, AMPA-AFA i altres entitats i persones
interessades.
Setè. Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals
i secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de
mobilitat segura per a vianants, bicicletes i VMP. I estendre la pacificació del trànsit a
altres zones del municipi.
Vuitè. Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat
sostenible a peu de carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=13

14. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió
del dia 14 de desembre de 2021, per refer i reforçar el consens sobre el
model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar
l'aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
14 de desembre de 2021, amb el vot a favor del grup municipal Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, i els vots en contra dels grups municipals Junts
per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Ciutadans les
Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista,
que es transcriu íntegrament a continuació:
El model lingüístic del sistema educatiu català ha estat una de les principals eines de
cohesió i promoció social i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats pel que fa a
l’aprenentatge i ús d les llengües oficials a Catalunya. Ha estat un model àmpliament
defensat per la comunitat educativa i la societat, en la mesura que ha assegurat que
tots els nens i nenes aprenguin el català i el castellà a l’escola, i ha contribuït a la
convivència normal d’aquestes llengües a la societat i als centres educatius, fent
possible el bilingüisme real. A diferència d’altres Comunitats Autònomes, Catalunya va
optar en el seu moment per no separar l’alumnat en funció de la llengua, i aquesta ha
estat una de les riqueses del sistema educatiu fins avui, que devem especialment a
Marta Mata i Pepe González.
Des del punt de vista legislatiu, la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 estableix un
model plurilingüe que recull en el seu Títol II el dret i deure de conèixer les llengües
oficials i, en concret, l’article 10.1. determina que els currículums han de garantir el ple
domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament
obligatori. Concretament, cada centre educatiu elabora un projecte lingüístic de
centre d’acord amb la composició del seu alumnat i de l’entorn, amb l’objectiu de
garantir el domini bilingüe al final de l’educació obligatòria, que requereix el vist i plau
del Departament d’Educació. Per tant, aquest model no hauria de ser ni monolingüe ni
uniforme pel conjunt de Catalunya, sinó que s’hauria d’entendre com una eina
pedagògica que ha de tenir en compte la diversitat sociolingüística del conjunt del
territori i l’autonomia dels centres.
Algunes dades són rellevants a l’hora d’avaluar el rendiment d’aquest model
pedagògic: els resultats de les proves de competències lingüístiques realitzades pel
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, al llarg de tota la trajectòria
escolar, acrediten que l’alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana i
castellana; en el cas de 6è de Primària, la diferència mitjana es quantifica en menys
de dos punts en una escala de 100. I, segons els resultats en comunicació lingüística
del propi Ministeri d’Educació, el nivell de castellà a Catalunya és equiparable també
al de la resta de CCAA espanyoles.
Per tant, les dades disponibles dels resultats obtinguts tant en l’adquisició de
competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i en les proves d’accés
a la universitat no posen en entredit la qualitat del sistema, si bé es constaten
diferències importants pel que fa a la realitat sociolingüística entre els anys 80 i
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l’actualitat: l’arribada d’un significatiu flux d’alumat provinent de la immigració
estrangera amb més de 250 llengües maternes d’ús habituals als centres educatius,
la irrupció d’avenços tecnològics o la transformació digital que han canviat les pautes
de consum audiovisual, la polarització política dels darrers anys, que ha debilitat el
suport social a aquest model o una concepció diferent del català per part dels joves o
de les famílies com a instrument de promoció social, entre d’altres.
Tant és així que, en els darrers anys, hi ha hagut reaccions polítiques significatives
contràries a aquest model. A banda de les demandes d’una vuitantena de famílies a
Catalunya exigint l’escolarització en castellà (del milió i mig de famílies del sistema
educatiu), al juliol de 2015, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports dirigit per Íñigo
Méndez de Vigo (PP) va presentar una demanda contra la Generalitat de Catalunya
per la seva inactivitat per fer efectiu l’ús del castellà en una proporció raonable en els
centres educatius de Catalunya. Aquesta demanda va ser ampliada al 2016 i 2017 i el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al desembre de 2020, va dictar
sentència per la qual estimava parcialment el recurs interposat per l’Advocacia de
l’Estat, i que instava la Generalitat a “adoptar les mesures que fossin necessàries a
efectes de garantir que, en els ensenyaments compresos en el sistema educatiu de
Catalunya, tot l’alumnat rebi de forma efectiva i immediata ensenyament mitjançant la
utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es
determinin, que no podran ser inferiors als 25% en un i altre cas”. La Generalitat va
interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem (TS) al novembre de
2021 al·legant la derogació de la LOMCE i remarcant els canvis de la nova llei
educativa (LOMLOE), però el TS l’ha inadmès, i un cop dictada la providència, en el
termini de 10 dies, el TSJC haurà de comunicar a la Generalitat la fermesa de la
sentència i ordenar la seva execució.
És en aquest context, i atenent als canvis socials, culturals i polítics experimentats
des dels anys 80, i sobretot tenint en compte la nova realitat sociolingüística així com
els nous reptes pel que fa als objectius de plurilingüisme que considerem necessari
actualitzar, refer i reforçar políticament i social el consens relatiu al model lingüístic del
sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües, partint
de la realitat actual, i per això proposem al Ple municipal l’adopció dels acords
d’aqueta moció.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès sol·licita al Plenari l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al
conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua
vehicular del sistema educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà.
Segon.- Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat
una eina de cohesió i promoció social a Catalunya que ha aconseguit una escola no
segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha cercat la igualtat d’oportunitats
del conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt de la comunitat
educativa en la defensa i funcionament d’aquest model educatiu, defensar la seva
pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació pedagògica, etc.) i
preservar-la com a valor intrínsec d’una societat plenament democràtica.

Tercer.- Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües
oficials, el català i el castellà (i l’occità- aranès a l’Aran) al final de l’educació
obligatòria (ESO), així com progressivament de l’anglès (o una tercera llengua),
destinant els recursos humans, formatius i econòmics necessaris per assolir aquest
objectiu.
Quart.- Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per
complir els objectius que marca la normativa vigent, a l’hora d’elaborar els projectes
lingüístics, que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat
sociolingüística de l’alumnat i del seu entorn, una realitat que és canviant i no
uniforme a tot el territori, i que han de continuar essent els instruments pedagògics
per assolir l’objectiu del domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb
l’acompanyament o assessorament del Departament d’Educació, regularment
avaluats i revisats si escau per la pròpia administració educativa.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a les resolucions
judicials i no basar la seva acció política en la desobediència ni traslladar aquesta
responsabilitat a les direccions dels centres educatius o als claustres. Demanar al
Govern que convoqui el conjunt de forces polítiques, així com al conjunt de la
comunitat educativa, per tal d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu al model
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les
llengües en un context plurilingüe, partint de la realitat actual, en un exercici de diàleg
i amb voluntat de cerca de consens.
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta Moció al Consell Escolar Municipal, les
AMPAs/AFAs/AFIs així com als centres educatius del municipi, al Govern de la
Generalitat, als Serveis Territorials del Departament d’Educació, al Ministeri
d’Educació i Formació Professional del govern espanyol, els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a AFFAC, FAPAES, FAPEL, Som
Escola, AEB i el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE).
Setè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al
consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus
Patronats i a totes les entitats del municipi.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=14

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

15.Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20211223&punto=15
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