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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/1 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  27 de gener de 2022  

Durada  Des de les 19.00 fins a les 21.37 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 les actes de les sessions anteriors 

 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes  
PLE/2021/15 i PLE/2021/16, que corresponen a les sessions extraordinària urgent i 
ordinària dels dies 2 i 23 de desembre de 2021, respectivament, que s’han 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 aquestes actes per unanimitat dels setze 
membres assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
  
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=1 

 

 

 
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es 

delegats de l'Alcaldia números 2021-3073 a 2021-3313 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2021 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=1
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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 2021-3073 a 2021-3313 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre 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=20220127&punto=2 
 

 

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

JGL/2021/41 a JGL/2021/45 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2021 

 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2021/41 a JGL/2021/45 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 31 de desembre 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=20220127&punto=3 
 

 

 
4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-3292, de 29 de 

desembre, relatiu a la delegació general d’atribucions per a la gestió de 
les Regidories de Civisme i Convivència, i d’Habitatge 
 

Antecedents de fet 
 
1. Per decret de l’Alcaldia número 2021-2122 de data 26 de juliol de 2021 es va 
resoldre, entre d’altres, nomenar i efectuar a favor del regidor senyor Juan Antonio 
Marín Martínez una delegació especial d’atribucions per a la gestió de les Regidories 
de Civisme i Convivència, i d’Habitatge, i nomenar i efectuar a favor de la tinenta 
d’alcalde senyora Marta Sánchez Jiménez una delegació general d’atribucions per a 
la gestió de les Regidories de Civisme i Convivència, i d’Habitatge.  
 
2. Per decret d’Alcaldia número 2021-2112 de data 22 de juliol es va resoldre 
nomenar els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament. 
 
3. El regidor senyor Juan Antonio Marín Martínez es troba en situació de baixa per 
incapacitat temporal.  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=3
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=3


 

4. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic.  
 
Fonaments legals 
 
1. Articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
l’article 43.3 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, 
estableixen que l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les 
de l’article 53.3, en els membres de la Junta de Govern Local. 
 
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les 
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
 
3. L’article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els 
articles 43.4 i 43.5 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, 
estableix que l’alcalde pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, 
a favor de qualsevol regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. 
 
4. L’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que la delegació d’atribucions de l’alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data 
de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens 
perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
5. L’article 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, estableix 
que es donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera 
sessió que porti a terme després de la resolució corresponent. 
 
6. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
govern i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern a Catalunya. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar i efectuar a favor de la tinenta d’alcalde senyora Marta Reche 
Lavado una delegació general d’atribucions per a la gestió de les Regidories de 
Civisme i Convivència, i d’Habitatge, amb efectes del dia 29 de desembre de 2021 i 
fins a la reincorporació del regidor senyor Juan Antonio Marín Martínez de la baixa 
per incapacitat temporal. 
 
Aquesta delegació inclou la signatura dels documents de tràmit o definitius, que 
siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada.  
 
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan. 



                                         Ple 2022/1 - 27/01/2022 – pàg. 5  

  

 
En el text de les resolucions dictades en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text 
següent: 
 
“En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde núm. ....... de data .........”. 
 
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, 
com a titular de la competència originària. 
 
Tercer.- Aquestes delegacions tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2019-
2023, sense perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Quart.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del 
regidor/a delegat/da, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les 
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà 
exercida la facultat de suplència en base a aquesta resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la 
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per odre del seu nomenament. 
 
Cinquè.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 29 de desembre de 2021. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al regidor senyor Juan Antonio Marín Martínez, a 
les tinentes d’alcalde senyores Marta Reche Lavado i Marta Sánchez Jiménez, als 
portaveus dels grups municipals i a les diferents àrees de l’Ajuntament. 
 
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que se celebri.  
 
Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Novè.- 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=20220127&punto=4 

 

 

 
5. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-3309, de 30 de 

desembre, en què es resol l'amortització anticipada parcial del préstec 
contractat amb Banco Santander, SA 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=4
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=4


 
ATÈS que el Ple de 24 d’octubre de 2019 va aprovar una operació de crèdit per 
agrupar els préstecs vigents pel Fons en Liquidació pel Finançament dels pagaments 
a Proveïdors d’Entitats Locals amb les condicions resultants de l’acord de la 
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 14 de març de 2019  

  
VIST que el Ple Extraordinari de 3 de desembre de 2021 va preveure consignació 
pressupostària suficient per amortitzar parcialment, de manera anticipada, 
operacions de préstec per import total 1.353.000,00 €. 
  
VIST el que disposa l’article 8 del contracte de l’operació de crèdit per agrupar els 
préstecs vigents pel Fons de Liquidació pel Finançament dels pagaments a 
Proveïdors d’Entitats Locals en matèria d’amortització anticipada. 
   
TENINT EN COMPTE el compromís que té la corporació per reduir la càrrega 
financera i constatant l’existència de crèdit pressupostari suficient. 
   
EN ÚS DE LES ATRIBUCIONS que m’atorga la normativa vigent,  
   
RESOLC: 
   
Primer.- APROVAR l’amortització anticipada parcial de l’operació 
004921601230000133 contractada amb Banco Santander, SA en el marc de la 
modificació de les Condicions Financeres fixades a l’acord de la Comissió Delegada 
del Govern per Assumptes Econòmics de 14 de març de 2019 d’acord amb els 
següents termes: 
   

 Import total a amortitzar sobre el capital principal: 1.353.000,00 €. 

 No li serà d’aplicació cap cost ni interès ni comissió a aquesta operació 
d’avançament d’acord amb el que estableix la clàusula vuitena del contracte.  

 L’amortització s’aplicarà a la reducció de quota, mantenint el mateix període 
d’amortització. 

 L’amortització es farà efectiva mitjançant càrrec al compte 
ES0300492160162414000574. 

   
Segon.- REQUERIR al Banco de Santander, SA perquè tramiti la sol·licitud 
d’amortització anticipada parcial de l’operació 004921601230000133 en els termes 
anteriorment detallats atenent al que disposa l’article 8 del contracte de l’operació de 
crèdit per agrupar els préstecs vigents pel Fons de Liquidació pel Finançament dels 
pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals. 
   
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a Banco de Santander. 
   
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’ajuntament. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=5 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=5
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=5
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B) PART RESOLUTIVA   

 

 
6. Proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de protecció, 

tinença i possessió dels animals domèstics de companyia de les 
Franqueses del Vallès 

 

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

Antecedents de fet 
 

Vista la provisió de la regidora de Règim Intern de data 28 de setembre de 2021 per a 
l’elaboració i aprovació de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i possessió dels 
animals domèstics de companyia de les Franqueses del Vallès 
 

Vist l’informe jurídic emès pel cap de l’àrea de Règim Intern de data 4 d’octubre de 
2021. 
 

Vista la memòria de la regidora de Règim Intern de data 4 d’octubre de 2021 per a la 
consulta pública prèvia sobre l’Ordenança municipal de protecció, tinença i possessió 
dels animals domèstics de companyia de les Franqueses del Vallès. 
 

Vist el Decret núm. 2021-2608 de la regidora de Règim Intern senyora Montse Vila i 
Fortuny, que sotmet a consulta pública prèvia la memòria sobre l’Ordenança municipal 
de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de companyia de les 
Franqueses del Vallès, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes de la Corporació.  
 

Vistos els tres escrits presentats per la ciutadania durant el termini de consulta prèvia.  
 

Fonaments legals 
 

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

De conformitat amb el que disposa l’article 52.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 

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

AQUESTA Àrea de Règim Intern, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol de 2021, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 



 

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal de protecció, tinença i 
possessió dels animals domèstics de companyia de les Franqueses del Vallès, el text 
de la qual figura com a document adjunt al present dictamen. 
 

Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci 
que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de trenta dies hàbils, per a 
la formulació de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades. 
 
Tercer.- L’ACORD d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense l’adopció 
d’acord exprés si un cop transcorregut el termini de trenta dies hàbils més amunt 
esmentat, no s’han presentat al·legacions o reclamacions. En aquest sentit, 
l’Ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades. 
 

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), el vot en contra de 
la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), i les abstencions dels 
regidors/es assistents del grup municipal IEC-AM (3), sent el resultat definitiu de 12 
vots a favor, 1 vot en contra i 3 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=6 
 

 

 
7. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 

reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 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. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=6
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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. El RDL 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, de 5 de març, a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, modifica i adapta el règim legal de l’impost. 
 
6. La disposició transitòria única del RDL 26/2021, de 8 de novembre, en relació a 
l’adaptació de les ordenances fiscals municipals estableix, en el seu paràgraf primer 
que els ajuntaments que tinguin establerts l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana hauran de modificar, en el termini de sis mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, l’ordenança fiscal reguladora d’aquest tribut.  
 
7. Es proposa, amb motiu dels canvis substancials produïts per l’entrada en vigor del 
RDL 26/2021, de 8 de novembre, l’aprovació per a l’exercici 2022 d’una nova 
Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
 
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. El RDL 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, RDL 2/2004, de 5 de març, a la recent 
jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
3. La  Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
 
4. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 106.2. 
 
Vista la Memòria de la regidora d’Hisenda, 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 l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 



Segon.- Derogar l’ordenança vigent reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Tercer.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, serà 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada de nou 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. 
 
Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
Sisè.- Publicar l’anterior acord provisional 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), 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=20220127&punto=7 
 

 

 
8. Proposta d'aprovació del conveni interadministratiu de col·laboració entre 

els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les Franqueses 
del Vallès, La Garriga i Tagamanent per a l'execució del pla 
supramunicipal de prevenció del consum de drogues i la promoció de la 
salut C17 per als anys 2022-2025 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
1. El consum de drogues és un fenomen que està present en la vida quotidiana dels 
nostres municipis i afecta, en diversa mesura, diferents col·lectius de persones. 
Preocupats per les conseqüències del consum problemàtic i per tal de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, les 
Franqueses del Vallès, la Garriga, Figaró-Montmany i Tagamanent van decidir actuar 
en la mesura de les seves possibilitats. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=7
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2. Per tal de posar en comú la problemàtica específica de cada municipi i les possibles 
mesures comunes a adoptar, durant l’any 2005 diversos alcaldes, regidors i tècnics 
d’aquests ajuntaments es van reunir per tal d’actuar conjuntament en l’àmbit esmentat i 
vetllar, així, per la prevenció del consum problemàtic de les drogues i pel foment 
d’hàbits saludables en la població. 

 
3. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, els ajuntaments esmentats van 
col·laborar en l’elaboració del Pla supramunicipal de prevenció de drogodependències 
i hàbits saludables, i van decidir impulsar-ne l’aplicació de manera conjunta. Com a 
conseqüència, en data 26 de juliol de 2005 es va signar el primer conveni de 
col·laboració entre els cinc ajuntaments, per al període 2005-2010. 

 
4. Posteriorment, es van signar quatre convenis més: el segon, vigent de 2011 a 2015; 
el tercer, vigent de 2016 a 2018; i el quart, vigent del 2019 a 2021. 

 
5. Transcorreguts 16 anys de col·laboració supramunicipal i amb la finalització del 
conveni vigent el 31 de desembre d’aquest any, cal renovar-lo per poder continuar 
oferint aquest servei de prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut, 
consolidat al llarg d’aquests anys. 

 
6. El 20 de setembre de 2021, i atès que cap dels ajuntaments havia manifestat per 
escrit la voluntat de no continuar adherit al Pla C17, es va crear una comissió amb els 
representants polítics de cada ajuntament, per tractar sobre la renovació del Pla. 

 
7. En aquesta reunió, els regidors i regidores dels cinc municipis adherits al Pla van 
manifestar la voluntat de renovar el conveni de col·laboració i es va acordar que 
l’Ajuntament de Garriga redactaria el nou conveni amb modificacions al contingut. 
Posteriorment, la resta d’ajuntaments van validar el text proposat. 

 
8. El nou conveni, vigent per al període de 2022-2025, s’adjunta com a annex a aquest 
informe. Les aportacions municipals per a l’exercici 2022, que sumen un total de 
32.585,06 euros, són les següents: 
 

Les Franqueses del Vallès: 13.920,34 € 
La Garriga: 11.476,46 € 
L’Ametlla del Vallès: 6.174,87 € 
Figaró-Montmany: 775,52 € 
Tagamanent: 237,87 € 

 
L’aportació de cada ajuntament és proporcional al nombre d’habitants del municipi, que 
es calcula anualment sobre la base del padró continu. 

 
9. En data 3 de desembre de 2021, la Coordinadora Tècnica del Pla de Prevenció de 
Drogues i Promoció de la Salut C17, proposa aprovar el nou Conveni interadministratiu 
de col·laboració entre els ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les 
Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent (2022-2025) per a l’execució del Pla 
C17, per poder continuar donant servei i desenvolupant actuacions en el marc de la 
prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut al municipi, que és tenor 
literal següent: 
 
 



CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL•LABORACIÓ ENTRE  ELS  AJUNTAMENTS DE 
L’AMETLLA DEL VALLÈS, FIGARÓ-MONTMANY, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LA 
GARRIGA I TAGAMANENT PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE 
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT C17 

 
A la data que consti l’última signatura digital  
 
REUNITS: 
 
El Sr. Pep Moret i Tanyà, Alcalde-President de l’Ajuntament de  l'Ametlla del Vallès, assistit del 
Secretari de la Corporació, Sr. Òscar Campos i Planes 
 
El Sr. Ramón García i González, Alcalde-President de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 
assistit de la Secretaria de la Corporació, Sra. Maria Llonch i Llonch 
 
El Sr. Francesc Colomé i Tenas Alcalde-President de l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, assistit de la Secretària de la Corporació, Sra. Maria Llonch i Llonch. 
 
La Sra.  Dolors Castellà i Puig Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de La Garriga, assistit del 
Secretari de la Corporació, Sr. Carles Casellas i Ayen. 
 
El Sr. Ignasi Martínez i Murciano, Alcalde-President de l’Ajuntament de Tagamanent, assistit de 
la Secretària de la Corporació Sra. Maria Cristina Aliguer Miró. 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- El consum de drogues és un fenomen que està present en la vida quotidiana dels nostres 
municipis i afecta en diversa mesura a diferents col·lectius de persones. Preocupats per les 
conseqüències del consum problemàtic i per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes, els Ajuntaments signants van decidir actuar en la mesura de les seves possibilitats. 
 
II.- Per tal de posar en comú la problemàtica específica de cada municipi, i les possibles 
mesures comuns a adoptar, diversos alcaldes, regidors i tècnics dels Ajuntaments signants van  
mantenir diverses reunions durant el 2005 per tal d’actuar conjuntament en l’àmbit esmentat i 
vetllar així per  a la prevenció del consum problemàtic de les drogues i pel foment d’hàbits 
saludables en la població. 
 
III.- Els ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, les Franqueses, la Garriga, Figaró-Montmany i 
Tagamanent, amb el suport de la Diputació de Barcelona, van col·laborar en l’elaboració d’un 
Pla supramunicipal de prevenció de drogodependències i hàbits saludables, i van decidir 
impulsar la seva aplicació de manera conjunta signant el primer conveni de col·laboració entre 
els cinc Ajuntaments per al període 2005-2010. Posteriorment, es va signar un segon conveni 
de col·laboració al 2011 vigent durant cinc anys, un tercer conveni des de 2016 fins el 2018 i un 
quart convenir del 2019 fins l’actualitat. 
 
IV.- Finalitzats aquests setze anys de col·laboració supramunicipal cal renovar el conveni per tal 
de seguir oferint aquest servei de prevenció del consum de drogues i promoció d’hàbits 
saludables consolidat al llarg d’aquest període. 
 
V.- L’any 2019 a l’Ajuntament de La Garriga es va dur a terme un procés de selecció  mitjançant 
concurs d’oposició lliure per contractar al/la coordinador/a tècnica del Pla. La convocatòria i les 
bases específiques es van fer públiques al BOPB de data 3/04/2019 i al DOGC núm.7854 de 
data 15/04/2019, a la seu electrònica www.lagarriga.cat i al tauler d’edictes electrònic e-tauler. 
 
Un cop finalitzat el procés es va cobrir amb caràcter definitiu la plaça de tècnic/a mitjà/ana 
adscrita a l’àmbit de Joventut. Aquesta figura professional desenvolupa les funcions de 
Coordinadora tècnica del Pla. 
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FONAMENT JURÍDICS: 
 
1. Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local.  
2. D.L 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3. Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
4. Llei 26/2010 de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
5. Llei 9/2017, de contractes del sector públic  
6. Decret 179/95, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
7. Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
8. Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya. 
9. Llei 3/2010 d’1 d’octubre de Polítiques de Joventut. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 
 
El Títol 7, que inclou els articles 303 a 311, del D. 179/1995 pel  qual s’aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que els ens locals estableixin relacions de 
cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de 
competències legalment atribuïdes en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. 
 
L’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya estableix que en l’àmbit de les respectives competències, els 
municipis poden promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns, amb 
competència i que els ens locals tenen competència en la prestació de serveis socials. Així 
mateix, l’article 71 de la mateixa norma determina que per a la gestió dels seus interessos 
poden exercir activitats complementàries, entre d’altres, en matèria de joventut i sanitat. 
 
L’Article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en la 
seva modificació parcial de la llei 27/2013, de 27 de desembre, LRSAL estableix que el 
Municipi, exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes en diferents matèries. Entre elles, especifica en el punt e) 
l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social. 
 
La Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, en el seu article 7 defineix les situacions amb 
necessitat d’atenció especial i en altres punts de l’articulat les competències municipals en 
aquest apartat en relació al ‘article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
La Llei 3/2010 de Polítiques de Joventut, en el seu article 13 parla de les actuacions 
complementàries del municipi en matèria de joventut i competències. En el seu article 1.C parla 
de promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial. En l’article 1. F 
concretar que s’ha de crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques 
de joventut dins el municipi. 
 
Els articles 47 i següents de la llei 40/2015, regulen la figura dels convenis, des de la seva 
definició, fins al seu contingut, eficàcia, extinció i efectes. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els ajuntaments esmentats acorden i pacten lliurement les següents   
 
CLÀUSULES DEL CONVENI: 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte del present conveni és la cooperació interadministrativa entre els ajuntaments de 
l'Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Figaró-Montmany i Tagamanent, per 
tal de desenvolupar el Pla de Prevenció del consum de Drogues i Promoció de la Salut C17 per 
al període 2022-2025, prorrogable expressament per a 4 anys més. 



 
Segona.-  Pla Marc 2019-2023 del Pla de Prevenció del consum de Drogues i Promoció de 
la Salut C17 
 
El Pla Marc 2019-2023 del Pla de Prevenció del consum Drogues i Promoció de la Salut C17 
(en endavant el Pla), és el document tècnic que contempla l’abordatge de la problemàtica 
generada pel consum de drogues i altres comportaments de risc així com la promoció de la 
salut als municipis esmentats, el qual ha estat elaborat pel/la coordinador/a tècnica del Pla, i 
que serà aprovat per aquestes corporacions, podent ser modificat dins el marc definit per ell 
mateix, per adaptar-lo a les necessitats que puguin sorgir. 
 
Tercera.- Consell 
 
Per a l'execució del Pla existeix el Consell format per els/les regidors/es designats per 
cadascun dels ajuntaments signants del present conveni i, si s'escau, d'altres administracions 
que puguin adherir-s'hi o participar-hi.  La funció del Consell és la de consensuar la política 
sobre drogues i establir les línies de cooperació interadministrativa. 
 
La representació ordinària del Consell l’ostenta el regidor o regidora del Consistori que tingui 
encomanada la gestió en base a la clàusula sisena del present conveni. Així mateix, la gestió 
administrativa recau també sobre la Corporació Local que n’ostenti la gestió en funció de les 
anualitats establertes a la referida clàusula. En cas d'absència o malaltia el podrà substituir un 
altre representant d’aquest ens.  
 
El Consell es reunirà amb la periodicitat que ell mateix estableixi, que no podrà ser inferior a un 
any. 
 
Quarta.- Comissió tècnica 
 
La Comissió tècnica és l’òrgan format pels tècnics dels municipis signants i d’altres 
administracions que puguin adherir-s’hi, implicats en la matèria objecte del present conveni. La 
seva funció és la d’elaborar propostes concretes per aconseguir els objectius del Pla o la seva 
modificació per tal d’adaptar-lo en cada moment a les necessitats existents, proposar la seva 
aprovació al Consell i un cop aprovades, executar-les. 
 
En aquest sentit és el responsable de la comissió per coordinar el Pla i proposar línies 
estratègiques, redactar la documentació tècnica necessària i impulsar les accions aprovades 
pel Consell un coordinador tècnic que serà contractat per l’ajuntament gestor i es finançat amb 
les aportacions de cada ajuntament i les de la Diputació de Barcelona i d’altres administracions 
que s’hi puguin adherir, en el termes que es preveu a la clàusula 11a. 
 
Cinquena.- Participació ciutadana 
 
Per tal de facilitar la participació ciutadana en el Pla, el Consell podrà designar fins a un màxim 
de 30 persones (persones afectades, familiars, membres d’entitats etc.) que puguin col·laborar 
amb els diferents òrgans establerts per aquest conveni, i aportar diversos punts de vista 
qualificats en aquesta problemàtica. 
 
Sisena.- Encomana de Gestió 
 
La gestió instrumental del Consell anirà a càrrec de l’Ajuntament de la Garriga que, a banda 
d’iniciar les accions necessàries per a l’efectivitat del present conveni, vetllarà per la correcta 
gestió administrativa, econòmica i d’aplicació del present conveni, i aportarà dins de les seves 
possibilitats, els recursos materials necessaris.  
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Els ajuntaments signants encomanen a l’ens gestor, que, en execució dels acords adoptats pel 
Consell i en representació dels ens signants o adherits al conveni, un cop hagi obtingut el 
corresponent finançament en ferm, dugui a terme els actes administratius i de gestió, inclosa 
tota mena de resolucions i contractacions administratives. Així mateix portarà a terme el control 
dels ingressos i despeses imputables al Pla i convocarà les corresponents reunions del Consell, 
de conformitat amb el coordinador/a que consta a la clàusula quarta. 
 

Cada ens gestor podrà ingressar la totalitat dels ajuts o aportacions que es puguin obtenir 
d’altres administracions, particulars, empreses o institucions, o qualsevol altre ingrés amb destí 
al Pla. 
 

Setena.- Tasques del/la coordinador/a tècnica 
 

a) Coordinar, planificar i gestionar internament el Pla. 

b) Elaborar  i gestionar el pressupost i memòria anual, tramitar i justificacar subvencions, 

elaborar informes tècnics, contractar  i supervisar  serveis i professionals, dissenyar el 

Pla Marc de Drogues i altres tràmits d’expedients administratius dels municipis adherits. 

c) Dissenyar programes d’intervenció en l’àmbit de la prevenció del consum de drogues i la 

promoció de la salut així com projectes i programes d’atenció i assessorament. 

d) Coordinar les accions de prevenció del consum de drogues  i promoció de la salut  als 

Instituts de Secundària i Centres de joves. 

e) Atendre i fer seguiments de casos d’alumnes derivats dels IES, Serveis Socials o altres 

serveis per conductes de risc relacionades amb el consum de drogues o salut. 

f) Coordinar i implementar el Servei d’Informació i Assessorament sobre Drogues i Salut  - 

SIADiS.  

g) Dissenyar i organitzar campanyes divulgatives i accions de sensibilització social 

comunitaris.  

h) Dissenyar i organitzar accions de prevenció del consum de drogues, reducció de danys i 

riscos i promoció de la salut en espais d’oci nocturn. 

i) Dissenyar activitats i accions puntals de prevenció específica/indicada i/o promoció de la 

salut sota demanda dels diferents professionals que treballen amb joves o en funció de les 

necessitats detectades. 

j) Oferir de forma periòdica formacions específiques a professionals municipals i població en 

general sobre consum de drogues i salut. 

k) Gestionar el Programa de mesures educatives alternatives a les sancions administratives 

segons la Llei 4/2015 dissenyant i  duent a terme les intervencions educatives 

individualitzades amb menors d’edat i les seves famílies. Coordinació amb policia local i 

Mossos d’Esquadra. 

l) Coordinar els programes transversals, liderant els espais operatius de treball dels municipis 

adherits al Pla. 

m) Coordinar periòdicament reunions de Secretaria Tècnica i Comissió Política del Pla. 

n) Coordinar periòdicament reunions de treball amb diferents professionals i serveis locals dels 

tots municipis (Policia Local, CAP, tècnic salut, joventut, cultura, etc.) així com participar en 

les diferents comissions de treball interdepartamental. 

o) Mantenir el contacte amb ens supramunicipals i tercers (Consell Comarcal, Diputació de 

Barcelona, Generalitat, etc.) per tal de desenvolupar les seves funcions així com, assistir a 

aquelles reunions a les que sigui convocada. 
 

Vuitena.- Aportacions econòmiques 2022 
 
El Pla té previst un cost pel proper any 2022 de 62.585’06 € euros, que se sufragarà amb les 
aportacions municipals, d’acord amb el percentatge de participació segons nombre d’habitants, 
i de la Diputació de Barcelona segons el següent desglossament: 



 

Les Franqueses                           13.923,59.- 
La Garriga                                   11.479,72.- 
L’Ametlla                                       6.174,87.- 
Figaró-Montmany                             775,52.- 
Tagamanent                                    237,87.- 
Previsió aportació subvenció        30.000,00.-  
Total euros                                   62.585,06.-     
 
Així mateix el pressupost desglossat de les despeses pel 2022 és: 
 
Capítol 1: 44.264,96€ 
Capítol 2: 18.320,10€ 
 
Aquestes aportacions s’entenen sens perjudici de que es puguin obtenir ajuts d’altres 
administracions, particulars, empreses o institucions, en quin cas es revisaran proporcionalment 
mitjançant la corresponent addenda al present conveni.  
 
Els ajuntaments faran efectives les aportacions indicades en aquesta clàusula a l'Ajuntament de 
la Garriga abans de l’1 de març de 2022, sens perjudici dels tràmits administratius oportuns.   
 
L’Ajuntament de la Garriga practicarà la liquidació de les aportacions corresponents a cada ens 
local. 
  
Novena.- Aportacions econòmiques per la resta del termini de vigència del conveni 
 
A partir de l’1 de gener de 2023, i de forma anual, es revisaran les aportacions dels ens locals 
signants i dels que es puguin adherir, mitjançant la corresponent addenda al conveni, i els 
ajuntaments hauran de fer les aportacions que corresponguin a l’ajuntament de la Garriga 
abans del dia 1 de març de 2023 i així fins a la finalització del conveni. 
 
Aquesta addenda contemplarà el cost previst per l’exercici pressupostari corresponent i el 
repartiment d’aquest entre els ens locals adherits, en proporció al nombre d’habitants de cada 
municipi d’acord amb les dades proporcionades per l’INE en l’any anterior, un cop restats els 
ajuts o ingressos públics o privats que s’hagin concedit en ferm.  
 
Fins que no s’aprovi l’addenda econòmica anual, en cada nou exercici, els ens locals 
consignaran com a mínim, les quantitats de l’any anterior aplicant-hi la variació que s’escaigui 
en funció dels costos reals, i adequant-se a les subvencions rebudes en la present anualitat. 
 
Després de cada exercici, l’ens gestor efectuarà una liquidació dels ingressos i despeses 
haguts en aplicació del present conveni que sotmetrà al Consell i notificarà a la resta de 
corporacions, per tal d’ajustar en més o en menys, les aportacions efectuades a l’inici de cada 
exercici. En cas de dèficit les corporacions efectuaran l’ingrés de les quantitats liquidades i en 
cas de superàvit el Consell decidirà la seva aplicació. 
 
En cas d’existir en qualsevol moment una notòria desviació en el finançament del Pla, l’ens 
local gestor ho comunicarà a la resta de corporacions per tal d’adoptar les mesures 
econòmiques oportunes. 
 
Per tal de garantir la corresponent cobertura pressupostària que possibiliti la continuïtat de les 
accions previstes en aquest conveni i que permetin a l’ens gestor, com a gestor instrumental de 
conformitat amb la clàusula sisena, el compliment de les obligacions assumides, la resta de 
corporacions faran efectiva les aportacions que els corresponguin a cada Ens gestor (exercicis 
2023 i 2024) dins els quinze primers dies del mes de gener de cada any. En altre cas l’ens 
gestor podrà suspendre aquelles accions que no comptin amb el suficient finançament 
consolidat. 
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Desena.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en que tots els alcaldes/essa signin aquest 
conveni, per una durada de quatre anys i prorrogables de forma expressa  fins a un màxim de 
quatre anys llevat que algun ens signant o adherit denunciï el conveni amb una antelació 
mínima de 6 mesos de la fi de la seva vigència inicial o prorrogada. 
 
Onzena.-  Adhesions i separacions 
 
Els ajuntaments signants podran aprovar l’adhesió al present conveni d’altres ens locals que ho 
sol·licitin, acceptin les seves clàusules i efectuïn les aportacions econòmiques corresponents. 
En aquest cas es tornaran a calcular les aportacions econòmiques de conformitat amb les 
clàusules 7a i 8a. 
 
Un cop transcorreguts dos anys de vigència del present conveni, qualsevol Ajuntament signant 
o adherit que vulgui separar-se del mateix, haurà d’adoptar el corresponent acord per l’òrgan 
competent i notificar-ho a la resta de corporacions amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
La corporació que se separi haurà d’assumir íntegrament la totalitat de les obligacions que li 
corresponguin derivades de l’exercici econòmic en què es faci efectiva la seva separació, i serà 
requisit previ el pagament de tots els deutes que pugui tenir pendent per a la prestació del 
servei. 
 
Dotzena.- Contractació Coordinador/a tècnic/a 
 
Un cop celebrat el procés selectiu de contractació al 2019, la persona coordinadora del Pla C-
17 forma part de la plantilla de personal de l’ajuntament de la Garriga adscrita al Pla C-17 en 
tant aquest conveni es mantingui vigent, i les retribucions a percebre son les que li pertoquin 
com a tècnic/a de joventut de l’ajuntament de La Garriga. 
 
Tretzena.- Entrada en vigor 
 
Per la seva eficàcia, aquest Conveni haurà de ser ratificat per l’Òrgan competent dels 
Ajuntaments signants.  
 
En cas que l’Òrgan competent introduís alguna rectificació, addició o modificació, aquestes 
haurien de ser acceptades expressament per la resta de signants. 
 
Catorzena.- Règim jurídic del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda a la Llei 
9/2017, de Contractes del Sector Públic, en virtut d’allò que estableix el seu article  6è. Les 
qüestions litigioses que puguin sorgir en matèria d’interpretació, efectes i extinció del conveni 
seran competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.” 
 
10. L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple municipal en exercici 
de la competència que li ve atribuïda en l’article 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
11. Per a l’adopció del present acord, es requereix l’aprovació per majoria absoluta del 
nombre legal de membres del consistori.  
 
12. Consta  en l’expedient l’informe jurídic emès pel secretari de la corporació, en 
exercici del que previst en l’article 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 



Fonaments de dret 
 

La normativa sectorial aplicable és la següent: 
 

Llei 7/1985, de 2  d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Llei 26/2010 de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
Llei 9/2017, de contractes del sector públic 
Decret 179/95, pel qual s’aprova el Reglament, d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals. 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 
Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya. 
Llei 3/2010, d’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut  

 
AQUESTA regidoria d'Infància i Joventut 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’aprovació 
dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el “Conveni interadministratiu de col·laboració entre els ajuntaments 
de l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, la Garriga i 
Tagamanent per a l’execució del pla supramunicipal de prevenció del consum de 
drogues i la promoció de la salut C-17”, segons el redactat que consta transcrit en la 
part expositiva d’aquest acord.  
  
Segon.- Acceptar l'encomana de gestió del “Pla C-17” a l'Ajuntament de la Garriga 
com a ens gestor.  
 
Tercer.- Facultar a l'Alcalde senyor Francesc Colomé i Tenas, o per delegació seva a 
la regidora d'Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès senyora Marina Ginestí i 
Crusells, per a la signatura del present del conveni, i tan àmpliament com en dret sigui 
possible per tal de garantir l'efectivitat del present acord. 
  
Quart.- Delegar en la Junta del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut la gestió del present conveni, per a la tramitació dels documents i addendes 
que resultin necessaris, incloses les seves eventuals pròrrogues.  
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 13.923,59 euros amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària 2022 06 2393 46200 del pressupost del Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar  la despesa mínima fins que no s’aprovi l’addenda 
econòmica anual amb càrrec als exercicis indicats a continuació, condicionant la 
despesa a l’existència de crèdit pressupostari suficient, amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries i imports: 
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         2023 06 2393 46200 per import de 13,923,59€ 
         2024 06 2393 46200 per import de 13,923,59€                                                                                                       
         2025 06 2393 46200 per import de 13,923,59€ 
 
Setè.- Notificar la present resolució a la resta d’ajuntaments integrants del conveni: 
l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent. 
 
Vuitè.- Traslladar el present acord a la senyora Carla Fernández Pedrosa, com a 
representant de la Comissió tècnica constituïda amb l'aprovació del conveni de 
referència.  
 
Novè.-  Publicar  el present acord  a la seu electrònica del web municipal de la 
corporació i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Desè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis 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 assistents 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=20220127&punto=8 
 

 

 
9. Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin 

com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del 
Vallès 

 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
ATÈS que per acord de la Junta de Govern local de 13 de gener de 2022 es va 
resoldre, entre d’altres, concedir la llicència per a  les obres de reforma i rehabilitació 
de la masia amb emplaçament a Can Torrassa de Marata (referència cadastral 
001947500DG41A0001IA) d'aquest terme municipal. 
 
ATÈS que en la sol·licitud de llicència urbanística, de data 22 d’abril de 2021, amb 
Registre d’Entrada número 2021-E-RE-1667, el senyor Oriol Martinez Clavell 
sol·licitava l’aplicació de la bonificació de la liquidació relativa a l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres associada a l’expedient, per tractar-se d’obres de 
millora d’una edificació inclosa al Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic. 
 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=8


 

TENINT  EN  COMPTE  allò  que  preveu  l’article  7.1  de  l’ordenança  fiscal  núm.  
13, conforme  al  qual  podran  gaudir  d’una  bonificació  del  95%  de  la  quota  de  
l’impost aquelles obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora 
d’edificacions incloses en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de 
les Franqueses del Vallès. 
 
ATÈS que la finca objecte de les obres es troba al Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès, a la fitxa M-04. 
 
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme. 
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen les ordenances fiscals de l’ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, així com l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes 
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.- Estimar la sol·licitud presentada en data 22 d’abril de 2021, amb Registre 
d’Entrada número 2021-E-RE-1667, pel senyor Oriol Martinez Clavell i, en 
conseqüència, bonificar el 95% de  l’Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres,  
de  conformitat  amb  allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 2209000005, per un import d’11.558,51 €, 
en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent 
a l’expedient 3853/2020 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals 
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.-  Aprovar  la  liquidació  núm.  2209000020,  per  un  import  de  578,75 €,  en 
concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a 
l’expedient 30/2022, un cop aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord 
amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest 
Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents 
dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (4), IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt 
(1).  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=9 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=9
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=9
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10. Proposta per a la resolució sancionadora d’expedient sancionador per  

infracció de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals 
potencialment perillosos 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
De conformitat amb la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta 
núm. 1095512/2020 emesa en data 27 de desembre de 2020 a les 11:30 hores per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la 
qual s'observa la circulació d'un gos potencialment perillós, de raça Doberman, per via 
publica, deslligat. Els agents fan constar que s’ha escapat en altres ocasions, sense 
complir les instal·lacions les mesures de seguretat, al c/ Verge de Montserrat, 9, bis, 
d’aquest municipi.  
  
De conformitat amb la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta 
núm. 238246/2021 emesa en data 9 de març de 2021 a les 01:32 hores per infraccions 
en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa 
la circulació d'un gos potencialment perillós, de raça de raça Doberman, per via 
publica, deslligat i sense morrió a certa distancia de casa seva, que s’ha escapat,  
sense complir les instal·lacions les mesures de seguretat, al c/ Verge de Montserrat, 9, 
bis, d’aquest municipi. 
   
De conformitat amb la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta 
núm. 370940/2021 emesa en data 30 d’abril de 2021 a les 13:20 hores per infraccions 
en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa 
la circulació d'un gos potencialment perillós, de raça de raça Doberman, per via 
publica, deslligat i sense morrió. Finalment els gos arriba al domicili i entra a 
requeriment de la propietària. Els agents han comprovat que el domicili no disposa de 
les mesures de seguretat i senyalització adequades.  
   
S’identifica a la senyora amb DNI ****7647L, com a responsable que d’una forma 
presumpta ha comès la infracció. 
   
De les dades que figuren en aquesta Corporació es constata que la persona 
interessada no disposa de llicència per a la tinença d’un gos potencialment perillós. 
   
Atenent l’anterior, es va dictar el Decret 2021-0806, de data 25 de març de 2021, el 
qual resol requerir a la senyora amb DNI ****7647L, com a propietària d’un gos de raça 
potencialment perillós, què en un termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest escrit, aporti la documentació esmentada 
anteriorment per tal de regularitzar la llicència de tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos. Notificat en data  9 d’abril de 2021. 
   
Amb data 8 de setembre de 2021 es va efectuar publicació edictal al Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) núm. 215, de l’acord d’incoació de l’expedient sancionador juntament 
amb el plec de adoptat per Junta de Govern Local en data 29 de juny de 2021, per la 
infracció que, presumptament, pot constituir la conducta denunciada, oferint a l’inculpat 
la possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat, aplicant una reducció en 
l’import de la sanció. 
  



  
 
De les dades obrants en aquest Ajuntament, no consta que la persona denunciada 
hagi presentat les pertinents al·legacions durant el termini concedit de 10 dies des de 
la notificació de la resolució 
  
En data 26 d’octubre es va notificar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador, concedint a l’inculpat un tràmit d’audiència per formular al·legacions i 
presentar la documentació que consideri convenient per defensar-se de la infracció 
atribuïda.  
  
Posteriorment, la persona interessada en data 4 de novembre de 2021, Registre 
d’Entrada 2021-5416, ha interposat sol·licitud de llicència administrativa municipal per 
a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, juntament 
amb la documentació necessària per a la tramitació d’aquesta. I en data 4 de 
novembre de 2021, Registre d’Entrada 2021-5419, la persona interessada interposa 
al·legacions en el present expedient sancionador i sol·licita acollir-se a la reducció del 
40% de l’import. 
   
Atès que l'interessat aporta els documents inherents i que reuneix els requisits tipificats 
legalment, els quals s’incorporen a l'expedient, aquesta Corporació dicta el Decret 
2021-2954 de data 15 de novembre de 2021, en el qual resol concedir la llicència de 
tinença i conducció d’animals considerats potencialment perillosos, per un termini de 5 
anys. 
   
Atenent a l’article 85.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, si la persona inculpada reconeix 
voluntàriament la seva responsabilitat, de forma expressa, s’aplicarà una reducció d’un 
20% sobre l’import de la sanció proposada. Així mateix, si la persona efectua el 
pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicarà 
una reducció d’un 20% sobre l’import. Ambos percentatges de reducció son 
acumulables si concorren les dues causes, i per tant la reducció serà del 40%, estant 
condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció. Per tant, en aquest cas, atès que la persona 
interessada interposa escrit d’al·legacions no s’acolliria.  
   
Vist que de conformitat amb l'article 1 c) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos són considerats potencialment perillosos, els següents: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa 
canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés o llurs encreuaments. 
   
Vist que l’article 2.1 de la citada llei estableix que, a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús 
públics en generals, els gossos als què fa referència l’article 1 han d’anar lligats i 
proveïts del corresponent morrió. 
   
Vist que l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que les persones posseïdores 
de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de 
seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del 
Decret 287/2002, de 22 de març. 
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Vist que l’article 8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, decreta com a mesura de seguretat l'obligatorietat d'utilització 
de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un morrió 
homologat i adequat a la raça, per a la presència i circulació en espais públics de 
gossos potencialment perillosos. 
   
Vist que l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa 
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el 
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article 
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
registre d’animals de companyia. Seguidament, afegeix que “Igualment, tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament.” 
   
En el punt segon, es requereix donar compliment a una sèrie de requisits per a 
l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos.  
   
Vist que, en aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que 
la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la prèvia 
obtenció d’una llicència administrativa.  
   
Vist que l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, disposa que les instal·lacions que alberguin els 
gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar 
que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 
   
a) Les parets i tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
   
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir 
ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
   
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos 
d’aquest tipus. 
   
D'acord amb l'article 7.2 b)  de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no senyalitzar les instal·lacions que alberguin 
gossos potencialment perillosos.  
   
D'acord amb l'article 11.1, les infraccions lleus poden ésser sancionades des de 60,10 
a 150,25 euros. 
   
D'acord amb l'article 7.3 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no complir les mesures de seguretat establertes 
per a les instal·lacions que alberguin gossos perillosos, està considerat com a una 
infracció greu. 



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

D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o 
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció molt 
greu.  
   

D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades des de 
2.404,06 a 15.025,30 euros. 
   

Es consideren provats els fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat del funcionari 
de la denúncia i s’ha identificat inequívocament la persona responsable de la infracció. 
   

La imposició de sancions per part de les Administracions publiques hauran de guardar 
la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció y la sanció 
aplicada, tenint els compte els criteris del principi de proporcionalitat, en quan a la 
existència de intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i la 
reincidència, recollits a la l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
   

En el procediment sancionador s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris 
establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, respectant els drets 
del presumpte responsable i s’han tingut en compte les circumstàncies adverses i 
favorables a l’infractor.  
   

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

Atès que la competència sancionadora, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, està atribuïda al Ple d’acord amb l’establert a l’article 13.2.b). 
   

Aquesta regidoria de l'Àrea  de Seguretat Ciutadana, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2881, de 8 de novembre de 2021,  proposa al 
Ple de la Corporació, l'adopció dels següents 
   
ACORDS: 
   

Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades en el present 
expedient sancionador, en el sentit de deixar sense efecte la tramitació en relació amb 
les infraccions dels articles 7.2 b), 7.3 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i de l’article 13.1 b) de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos, tenint en compte la documentació presentada per la persona 
interessada, i continuar la tramitació de l’expedient per la comissió de la infracció de 
l’article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos.  
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Segon.- IMPOSAR a la senyora amb DNI ****7647L, una sanció de 150,25 euros, com 
a responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu prevista en l’article 7.3 e) 
de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
   
Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 2145000229, per import de 150,25 euros, en 
concepte d’una sanció imposada com a responsable d’una infracció greu de 
conformitat amb el que estableix de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
   
Quart.- REQUERIR a la persona inculpada per tal que procedeixi a ingressar a una de 
les entitats bancàries que es detallen en la carta de pagament que s’adjuntarà a la 
notificació, l'import de la sanció que se li ha imposat en el termini que també s’indica en 
el full d’ingrés.  
   
S’adverteix igualment que la manca de pagament de la sanció dins dels terminis de 
pagament que s’assenyalin donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.  
   
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els 
recursos que pot interposar contra aquesta. 
   
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que se’n 
derivin. 
 
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 assistents 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=20220127&punto=10 
 

 

 
11. Proposta per a la resolució sancionadora d’expedient sancionador per 

infracció de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals 
potencialment perillosos 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Vista la denúncia de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm. 
39693/2021 emesa en data 14 de juny de 2021 a les 20:50 hores per infraccions en 
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa la 
circulació de dos (2) gossos potencialment perillós, de raça Staffordshire Bull Terrier, 
sense llicència, sense el certificat del cens municipal, sense assegurança, deslligat i 
sense morrió, i sense identificar amb microxip, al c/Aragó, d’aquest municipi.  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=10


   
S’identifica al senyor amb DNI ****2311X, com a responsable que d’una forma 
presumpta ha comès la infracció. 
   
Vist que de les dades que figuren en aquesta Corporació es constata que la persona 
interessada no disposa de llicència per a la tinença de gossos potencialment 
perillosos. 
   
Atenent l’anterior, es va dictar el Decret 2021-1706, de data 15 de juny de 2021, el 
qual resol requerir al senyor amb DNI ****2311X, com a propietari dels gossos de raça 
potencialment perillosa, què en un termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest escrit, aporti la documentació esmentada 
anteriorment per tal de regularitzar la llicència de tinença i conducció d’animals 
potencialment perillosos. Notificat en data  23 de juny de 2021. 
   
Atès que no s’ha donat compliment als requeriments municipals, s’inicia expedient 
sancionador.   
   
En data 18 d’octubre de 2021, es va notificar l’acord d’incoació de l’expedient 
sancionador juntament amb el plec de adoptat per Junta de Govern Local en data 23 
de setembre de 2021, per la infracció que, presumptament, pot constituir la conducta 
denunciada, oferint a l’inculpat la possibilitat de reconeixement voluntari de la 
responsabilitat, aplicant una reducció en l’import de la sanció. 
   
Posteriorment, la persona interessada en data 2 de novembre de 2021, Registre 
d’Entrada 2021-5369 i 2021-5370, ha interposat sol·licituds de llicència administrativa 
municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, 
juntament amb la documentació necessària per a la tramitació d’aquesta. I en data 2 
de novembre de 2021, Registre d’Entrada 2021-5371, la persona interessada interposa 
al·legacions en el present expedient sancionador.  
   
Atès que l'interessat aporta els documents inherents i que reuneix els requisits tipificats 
legalment, els quals s’incorporen a l'expedient, aquesta Corporació dicta el Decret 
2021-2911 de data 10 de novembre de 2021, en el qual resol concedir la llicència de 
tinença i conducció d’animals considerats potencialment perillosos, per un termini de 5 
anys. 
   

En data 16 de desembre de 2021 es va notificar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador, concedint a l’inculpat un tràmit d’audiència per formular al·legacions i 
presentar la documentació que consideri convenient per defensar-se de la infracció 
atribuïda.  
   
De les dades obrants en aquest Ajuntament, no consta que la persona denunciada 
hagi presentat les pertinents al·legacions durant el termini concedit de 10 dies des de 
la notificació de la resolució. 
   
Vist que de conformitat amb l'article 1 c) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos són considerats potencialment perillosos, els següents: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa 
canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés o llurs encreuaments. 
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Vist que l’article 2.1 de la citada llei estableix que, a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús 
públics en generals, els gossos als què fa referència l’article 1 han d’anar lligats i 
proveïts del corresponent morrió. 
   
Vist que l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que les persones posseïdores 
de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de 
seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del 
Decret 287/2002, de 22 de març. 
   
Vist que l’article 8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, decreta com a mesura de seguretat l'obligatorietat d'utilització 
de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un morrió 
homologat i adequat a la raça, per a la presència i circulació en espais públics de 
gossos potencialment perillosos. 
   
Vist que l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa 
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el 
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article 
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
registre d’animals de companyia. Seguidament, afegeix que “Igualment, tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament.” 
  
En el punt segon, es requereix donar compliment a una sèrie de requisits per a 
l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos.  
   
Vist que, en aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, 
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que 
la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la prèvia 
obtenció d’una llicència administrativa.  
   
Vist que l’article 3.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, estableix que quan es tracti de gossos a què fa 
referència l’article 1, en el registre censal de l’ajuntament que correspongui s’han 
d’especificar la raça i les altres circumstàncies que siguin determinants de la possible 
perillositat d’aquests gossos. 
   
Vist que l’article 3.4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, estableix com a condició indispensable per a la 
tinença i posterior inclusió al registre a què fa referència l’apartat 1, els propietaris de 
gossos potencialment perillosos han de contractar una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 
150.253,03 euros per sinistre. A la pòlissa contractada s’ha de fer constar el número 
d’identificació del gos.  
  



 
Vist que l’article 9 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, estableix que tots els animals potencialment perillosos 
pertanyents a l’espècie canina han d’estar identificats mitjançant un “microxip”. 
  
D'acord amb l'article 7.2 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no inscriure al gos al registre específic del 
municipi corresponent està considerat com una infracció lleu.  
   
D'acord amb l'article 11.1, les infraccions lleus poden ésser sancionades des de 60,10 
a 150,25 euros. 
   
D'acord amb l'article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el fet de trobar-se un gos potencialment perillós 
en llocs públics deslligats i sense morrió, està considerat com a una infracció greu.  
   
D'acord amb l'article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat 
civil està considerat com una infracció greu.  
  
D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de 
150,25 a 1.502,53 euros. 
   
D’acord amb l’article 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que incomplir la 
obligació d’identificar al animal està considerat com una infracció greu. 
   
D'acord amb l'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, les infraccions greus poden 
ésser sancionades des de 300,52 a 2.404,05 euros. 
   
D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o 
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció molt 
greu.  
   
D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades des de 
2.404,06 a 15.025,30 euros. 
   
Es consideren provats els fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat del funcionari 
de la denúncia i s’ha identificat inequívocament la persona responsable de la infracció. 
   
La imposició de sancions per part de les Administracions publiques hauran de guardar 
la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció y la sanció 
aplicada, tenint els compte els criteris del principi de proporcionalitat, en quan a la 
existència de intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i la 
reincidència, recollits a la l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic.  
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En el procediment sancionador s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris 
establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, respectant els drets 
del presumpte responsable i s’han tingut en compte les circumstàncies adverses i 
favorables a l’infractor.  
  
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en matèria 
de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència 
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons el 
Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019. 
   
Atès que la competència sancionadora, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, està atribuïda al Ple d’acord amb l’establert a l’article 13.2.b). 
   
Aquesta regidoria de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, de conformitat amb el que disposa 
el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2881, de 8 de novembre de 2021, proposa al Ple de la 
Corporació l'adopció dels següents 
   
ACORDS: 
   
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades en el present 
expedient sancionador, en el sentit de deixar sense efecte la tramitació en relació amb 
les infraccions dels articles 7.2 a), 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos i dels articles 13.1 b),  13.2 b) 
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals 
Potencialment Perillosos, tenint en compte la documentació presentada per la persona 
interessada, i continuar la tramitació de l’expedient per la comissió de la infracció de 
l’article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos.  
   
Segon.- IMPOSAR al senyor amb DNI ****2311X, una sanció de 200,00 euros, com a 
responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu prevista en l’article 7.3 e) 
de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
   
Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 2245000003, per import de 200,00 euros, en 
concepte d’una sanció imposada com a responsable d’una infracció greu de 
conformitat amb el que estableix de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
   
Quart.- REQUERIR a la persona inculpada per tal que procedeixi a ingressar a una de 
les entitats bancàries que es detallen en la carta de pagament que s’adjuntarà a la 
notificació, l'import de la sanció que se li ha imposat en el termini que també s’indica en 
el full d’ingrés.  
   
S’adverteix igualment que la manca de pagament de la sanció dins dels terminis de 
pagament que s’assenyalin donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.  
   
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els 
recursos que pot interposar contra aquesta. 



Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que se’n 
derivin. 
 
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 assistents 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=20220127&punto=11 
 

 

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

Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 20 de gener de 2022, en defensa de l'ús de la llengua catalana 
com a factor de cohesió social 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 
de gener de 2022, 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:   
 
La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de 
diferents territoris, tota una comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu 
de repressió per a qui la parlava durant el franquisme i altres períodes històrics, però 
va sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants per 
mantenir-la. 
 
Avui, però, es troba en una situació de retrocés preocupant, tal com apunten diferents 
estudis, com ara el recent informe anual de la Plataforma per la Llengua 
(https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2021-web-
bo_290_11_2442.pdf). Aquest informe constata que als Països Catalans s’ha perdut 
mig milió de parlants habituals des del 2005. Al conjunt dels Països Catalans els 
parlants de català no superen el 32,4%. Un dels fenòmens que expliquen aquest 
retrocés és que les persones catalanoparlants canvien de llengua de forma habitual 
quan algú els parla en castellà; 8 de cada 10, segons aquest informe. Aquestes 
persones que canvien de llengua ho justifiquen per un suposat respecte, bona 
educació o perquè pensen que no els entendran. Ni parlar català als Països Catalans 
es pot considerar de mala educació o una falta de respecte, ni és cert que no ens 
entendran, tal com demostren les estadístiques (segons les diverses enquestes 
d’usos lingüístics, més d’un 90% de la població entén el català a tots els territoris de 
parla catalana). No és de mala educació parlar la nostra llengua; és de mala educació 
demanar als altres que no parlin la seva. I això vol dir, per exemple, no canviar de 
llengua per l’aparença de l’interlocutor (vestuari, color de pell, etc.) ni per cap altre 
motiu. Per començar, és una conducta classista i racista donar per fet que una 
persona no sap català. I, més enllà d’això, parlar-li d’entrada en llengua no catalana 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=11
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2021-web-bo_290_11_2442.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2021-web-bo_290_11_2442.pdf
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és excloure-la de la comunitat on viu, sigui des de fa dos dies, dos anys o dues 
dècades. Parlar a algú en llengua no catalana des de bon començament és 
considerar-lo estranger, aliè a la comunitat. 
 
Aquest informe de la Plataforma també posa xifres a les denúncies per discriminació 
dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants, que han crescut un 229% en 
vuit anys, fins a arribar a 1.303 denúncies el 2020. En l’espai públic aquestes 
denúncies es donen especialment en l’àmbit de la salut, però també s’observa com en 
el marc de la justícia l’ús del català és molt baix, amb un 20,6% de sentències 
redactades en català, o com al País Valencià només un dels 214 jutjats funciona 
habitualment en català. A més a més, cal afegir-hi la presència baixíssima del català 
en els mitjans de comunicació, el cinema, les plataformes de vídeo o les xarxes 
socials en general. Tot plegat fa que tinguem una tendència molt preocupant, perquè 
l’ús social de la llengua ha anat retrocedint entre infants i adolescents, que veuen el 
català com una llengua acadèmica, allunyada del món del lleure i de les relacions 
personals. Només un 16,3% dels joves de 15 a 29 anys diuen que comencen sempre 
les converses en català. Aquesta situació posa en perill seriós la supervivència de la 
llengua. 
 
La immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model de cohesió social eficaç, i 
ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, 
apresa per tot l’alumnat de tots els orígens. D’aquesta manera, la llengua ha actuat 
com a element cohesionador i anivellador social, en la mesura que ha contribuït a 
reduir les diferències de l’alumnat per raó de classe i origen. I és per aquest èxit, allà 
on és el model imperant, i per la funció social de la llengua, que la immersió lingüística 
és només una realitat en una part de la nació i un motiu d’atac constant. Ara bé, les 
dades ens demostren que la immersió lingüística avui no s’està duent a terme en tots 
els entorns educatius, amb la connivència dels qui governen les administracions 
públiques. Lluny de treballar per implementar aquest model arreu dels territoris de 
parla catalana, estem permetent ingerències en un model que considerem d’èxit i que 
representa un model de país cohesionador i menys discriminador. 
 
Als Països Catalans, amb una població de més de 13,5 milions de persones, s’hi 
parlen més de 300 llengües. D’entre totes aquestes llengües, només dues gaudeixen 
de la potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el 
català, la llengua pròpia, veu perillar la seva situació per culpa dels poders polítics, 
econòmics i mediàtics. No volem menysprear cap llengua, volem conviure amb totes, 
però no volem perdre la nostra. La solidaritat es demostra amb l’actitud de no 
obstaculitzar l’ús de cap llengua que estigui en procés de recessió, ja que la 
convivència entre idiomes matisa i enriqueix la percepció del món. 
 
Deia l’alcoiana Isabel-Clara Simó que “ningú no ens salvarà la llengua, excepte 
nosaltres mateixos”. I és feina nostra que aquest nosaltres inclogui tot el poble, tingui 
l’origen que tingui, i en aquesta feina cal el compromís, la voluntat i l’acció de tothom. 
 
Des d’una perspectiva de justícia, de drets lingüístics, ens pertoca defensar la llengua 
catalana també des de l’àmbit municipal. 
 
Per tot això el Grup Municipal Sal – CUP – Amunt proposa al Ple de l’Ajuntament 
adoptar els següents 
 
ACORDS:  



 
Primer.- Adherir-nos com a Ajuntament de les Franqueses a la campanya Tots som 
referents lingüístics. No t’excusis, (https://www.notexcusis.cat/) impulsada pels 
principals sindicats d’ensenyament i d’estudiants i per la Plataforma per la Llengua. 
Fer arribar la campanya als centres educatius del municipi i a totes les entitats que 
treballin amb joves i adolescents (esportives, de lleure, etc.) i demanar que s’hi 
adhereixin. Amb aquesta adhesió volem renovar i enfortir el compromís del consistori 
amb el català, com a eina de cohesió i garantia d’igualtat d’oportunitats. 
 
Segon.- Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci per a la Normalització 
Lingüística. Mentre aquesta adhesió no sigui efectiva, destinar una partida 
pressupostària a l’organització de cursos de català conjuntament amb el Consorci per 
a la Normalització Lingüística, informar-ne la ciutadania i vetllar perquè tothom hi 
tingui accés.  
 
Tercer.- Donar a conèixer el Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament, 
aprovat pel ple el 26 d’abril de 2000, entre els integrants del consistori, els 
treballadors municipals i totes les empreses que treballen al municipi fent un servei 
públic, i vetllar perquè es compleixi.  
 
Quart.- Incloure en el pla de formació del personal de l’Ajuntament formació de millora 
de l’expressió escrita i de sensibilització lingüística per millorar la qualitat de la llengua 
usada per l’administració local i conscienciar de la necessitat que el català, oral i 
escrit, sigui la llengua preferent en la seva relació amb la ciutadania. 
 
Cinquè.- Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la 
defensa de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a totes les àrees de l’ajuntament, els consells 
sectorials i territorials 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=20220127&punto=12 

 

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

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió 
del dia 20 de gener de 2022, per al desplegament de mesures contra la 
segregació escolar les Franqueses 

 

 
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
20 de gener de 2022, 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:   
 

https://www.notexcusis.cat/
https://www.notexcusis.cat/
https://www.notexcusis.cat/
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=12
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=12
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1. Al Ple del juny de 2020, vam presentar una moció, que va ser rebutjada, en què 
exposàvem dades d’estudis realitzats per la Fundació Bofill i que posaven de relleu 
l’alt nivell de segregació escolar a les Franqueses. Concretament, hi esmentàvem que 
l’índex de dissimilitud (mesura del percentatge de segregació escolar) del nostre 
municipi és del 56% a primària, i que la mateixa Fundació assenyalava que estem 
entre el grup de 42 municipis amb segregació escolar molt alta (es considera molt alta 
quan es supera el 30%). 
 

MUNICIPIS AMB SEGREGACIÓ 
 ESCOLAR ALTA 

        

MUNICIPIS PER SOBRE DE LA MEDIANA (0,30) A PRIMÀRIA       

Municipi 
Dissimilitud 
primària 
18/19 

Diferència 
dissimilitud 
Primària 13/14  

Dissimilitud  
ESO 18/19 

Diferència 
dissimilitud 
secundària 
13/14 

Percentatge de 
població d'origen 
estranger 

Les Franqueses 
del Vallès 

0,56 0,08 0,12 -0,19 9,83 

 

Amb l’objectiu de posar fil a l’agulla per mitigar aquest alt índex de segregació escolar 
al municipi, i atenent a les recomanacions del Síndic i la Fundació Bofill, proposàvem 
l’adopció de 7 mesures d’urgència:  

1. Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnes 
vulnerables, amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) per raó 
socioeconòmica o d’origen i també alumnes amb necessitats educatives especials.  
2. Augmentar la reserva de places per a alumnes vulnerables NESE tipus B o C i 
NEE.  
3. Estendre la reserva de places per a alumnes vulnerables com a mínim fins al 
desembre.  
4. Desplegar un dispositiu especial de detecció de tot l’alumnat vulnerable  
5. Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matricula viva en l’Oficina 
Municipal d’Escolarització (OME). 
6. Activar amb urgència mecanismes d’orientació i acompanyament de les famílies en 
el procés de matriculació,  
7. Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent. 
 

2. Al Ple del gener de 2021 vam presentar una altra moció, que també va ser 
rebutjada, en la qual incloíem aquesta taula, on es veu de manera clara l’evolució de 
la segregació escolar a les Franqueses: 
 
 
ÍNDEXS DE DISSIMILITUD 

 
2006-07 

 
2011-12 

 
2013-14 

 
2018-19 

 
0,17 

 
0,40 

 
0,48 

 
0,56 

 
 

Mentre que el curs 2006-07 teníem una situació força equilibrada, el curs 2018-19 
havíem passat a tenir uns nivells greus de segregació escolar. 

En aquesta segona moció, proposàvem, entre altres punts: 

1. Crear l’Oficina Municipal  d’Escolarització per regular el procés de matriculació i 
atendre les famílies que hagin de preinscriure un infant per primera vegada, que 
vulguin canviar de centre educatiu o que hagin d’escolaritzar un infant per primera 
vegada.     



... 
4. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reduir la ràtio 
del primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3), de 25 alumnes a 18, per 
afavorir una distribució equitativa dels infants a tot el municipi, que la matriculació 
d’alumnes fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els 
centres, i evitar que en alguns centres es vagi reduint el nombre de places fins a la 
supressió de línies. 
 
3. Segons les dades recollides en el document 
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/m/o/2/58s-informe_segregacio_290620.pdf, les 
Franqueses ocupa el segon lloc d’una llista de 12 municipis de tot Catalunya que han 
empitjorat la segregació els últims cinc anys (pàg. 18), i el primer lloc dels 16 
municipis que empitjoren de manera continuada des de fa més d’una dècada (pàg. 
19).  
 

 
Dissimilitud Dissimilitud Dissimilitud Diferència 

Municipi EI EP 06/07 EL EP 13/14 EL EP 18/19 06/07-18/19 

Les Franqueses         

del Vallès 0,17 0,48 0,56 0,39 

 
4. A les Franqueses, en el procés de matriculació del curs 2021/22 no es van reservar 
places a tots els centres per a la matrícula viva, tal com recomana el Síndic, la qual 
cosa perjudica els centres ja segregats i agreuja la segregació. 
 
5. Segons l’últim informe de la Fundació Bofill, tot i la signatura del Pacte contra la 
Segregació escolar per part de gairebé tots els municipis de més de 10.000 habitants, 
com és el cas de les Franqueses, en l’àmbit local no s’han implementat mesures per 
protegir els centres segregats. El nostre municipi es troba dins del grup de municipis 
amb centres segregats (proporció alta d’alumnes estrangers en relació a la mitjana 
d’alumnes del seu territori) i centres no corresponsables (absència o baixa proporció 
d’alumnes estrangers): 
 

Nivell de segregació dels centres educatius a Primària i a Secundària el curs 19/20 

Servei territorial Vallès Oriental-Maresme 

Municipi amb centres segregats i centres 
no corresponsables  

Les Franqueses del Vallès  
 

 

(https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/t/5/t/1r5-dossier_segregacioi_16112021.pdf, 
pàg. 24) 
 

6. L’alt nivell de segregació escolar existent provoca un greu greuge a la cohesió 
social, que és un dels problemes que tenim a les Franqueses. 
 

7. Segons el decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i 
del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, la 
programació de l’oferta s’ha de fer en col·laboració entre el Departament d’Educació i 
els ajuntaments. S’ha de basar en dades clares (demogràfiques i d’escolarització) que 
permetin fer una programació sense sobreoferta, de manera que no s’incrementi la 
segregació escolar dels centres amb vacants amb l’arribada de la matricula viva. El 
decret també estableix que cal tenir aquesta programació ajustada per al conjunt del 
territori per al curs 2022-23 a finals de l’any 2021. 

https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/m/o/2/58s-informe_segregacio_290620.pdf,l
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/t/5/t/1r5-dossier_segregacioi_16112021.pdf
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Per tot això el grup municipal Sal - Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa 
Municipalista proposa al Ple adoptar els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Crear l’Oficina Municipal d’Escolarització, tal com recomana el decret 
11/2021 i, mentre aquesta Oficina no estigui activa, trobant el consens amb els 
consells escolars de centre, centralitzar la preinscripció de matriculació a les oficines 
del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut (tal com es fa en la 
matrícula viva), ja sigui de manera virtual o presencial. 
 
Segon.- Garantir, a través dels Serveis Socials, acompanyament en el procés de 
matriculació a les famílies que ho necessitin. 
 
Tercer.- Actualitzar la Comissió de Garanties d'Admissió, seguint la normativa del 
Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 
procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, secció 3, 
articles 16, 17 i 18. 
 
Quart.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya reduir la 
ràtio del primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3), a 17 alumnes, per afavorir 
una distribució equitativa dels infants a tot el municipi, i que la matriculació d’alumnes 
fora de termini es pugui repartir de manera equilibrada entre tots els centres. 
 
Cinquè.- Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de 
Catalunya, al Síndic de Greuges de Catalunya, com a impulsor del Pacte Contra la 
Segregació Escolar de Catalunya, a Inspecció, a les direccions dels centres escolars, 
als consells escolars de centre, les associacions de famílies d’alumnes de les escoles 
i instituts, l’Escola d’Adults, els patronats de Cultura i d’Esports, les associacions de 
veïns del municipi, els consells de poble de Llerona i Corró d’Amunt, el Consell de 
Pagesia i les entitats locals que treballen en el món de la cultura, el lleure i les 
activitats extraescolars. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=13 
 

 

 
14. Moció que presenta Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal a 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de 
Portaveus en sessió del dia 20 de gener de 2022, per negociar amb els 
bancs la instal·lació de caixers automàtics a Bellavista 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
20 de gener de 2022, amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i els vots en contra dels 
grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu 
íntegrament a continuació:   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=13


 
Vista la situació per tots coneguda de manca de servei de proximitat per les gestions 
bancàries que afecta de manera especial al nucli de Bellavista. 
 
La població afectada de manera més greu són persones d'avançada edat amb 
problemes per desplaçar-se o que no disposen de competència tecnològica per 
accedir als serveis de banca on-line. 
 
Vist que, malgrat les gestions fetes pel govern municipal no s’ha aconseguit el retorn 
de cap oficina bancària, ni el manteniment de cap caixer automàtic. 
 
Tenint com a referència les mocions aprovades per la junta de portaveus del dia 23 de 
setembre de 2021 en les que l’Ajuntament manifestava tot el seu suport als veïns i 
veïnes de Bellavista davant l’exclusió financera geogràfica que poden patir. (Acord 2n 
de la moció presentada pels grups Municipals PSC i Junts x LF) 
 
Basant-nos així mateix en el compromís d’oferir a entitats bancàries la possibilitat 
d’ubicar els seus caixers automàtics (si pot ser més d’un banc, millor) a algun dels 
punts del nucli de Bellavista on l’Ajuntament disposa de locals en propietat aptes per a 
l’ús per part de la ciutadania amb una franja horària continuada o molt ampla, amb 
mesures de seguretat i d’accessibilitat adequades, i accessibles per part de les 
entitats bancàries (que vetllaran i es faran càrrec de la seva recàrrega d’efectiu, 
funcionament i manteniment) que n’assegurin el bon servei. (Punt 3er de la moció 
presentada pel grup municipal IEC). 
 
Considerant que, segons informació donada per un dels bancs, el cost anual d’un 
caixer automàtic seria d’uns 15.000€, quantitat que correspon aproximadament al 
0,065€ del pressupost d’aquest ajuntament. 
 
Pels motius exposats el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-AM  proposa al 
Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Negociar amb les entitats bancàries la instal·lació d’almenys dos caixers 
automàtics a Bellavista en espais habilitats per l’Ajuntament amb les condicions de 
seguretat i de manteniment adients que acordin ajuntament i bancs. 
 
Segon.- Assumir els costos d’aquestes instal·lacions, a càrrec dels pressupostos 
anuals d’aquest ajuntament, a l’espera que es trobin altres recursos que solucionin 
aquesta necessitat. 
 
Tercer.- Informar puntualment a la resta de grups polítics d’aquest ajuntament i a tot 
el veïnat de Bellavista de l'evolució i resultat de totes les gestions efectuades en 
relació als punts anteriors. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=14 
 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=14
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15. Moció que presenta Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal a 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de 
Portaveus en sessió del dia 20 de gener de 2022, per l’obertura del centre 
de recuperació de salut mental del Vallès Oriental 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 
de gener de 2022, amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i 
Ciutadans les Franqueses del Vallès, els vots en contra dels grups municipals Junts 
per les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que 
es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Benito Menni CASM de Germanes Hospitalàries va inaugurar el passat mes de 
novembre la primera unitat hospitalària de recuperació en salut mental del Vallès 
Oriental. 
 

https://www.hospitalbenitomenni.org/index.php?md=articles&id=25306&lg=esp 
 

Ubicada a la zona annexa de les consultes externes de l'Hospital de Granollers. Té 
l'objectiu de reforçar la continuïtat i la proximitat en l'assistència de la salut mental 
dins la pròpia comunitat, evitant llargs desplaçaments als pacients i afavorint 
d'aquesta manera la vinculació amb els recursos i programes de cada zona. 
 
La nova unitat ha de permetre atendre les persones adultes que pateixen problemes 
de salut mental amb criteris de complexitat, fent una intervenció molt propera a la 
comunitat i seguint el model de recuperació. "Aquest model permet treballar 
conjuntament amb el pacient, facilitant les eines i recursos necessaris, en l'entorn més 
proper a la persona i a la seva família, perquè pugui desenvolupar de manera integral 
el seu projecte de vida i recuperi la seva funcionalitat", destacaven des de l'entitat. 
 
El nou espai per a subaguts a l’Hospital té capacitat per a 18 places i donarà servei a 
Granollers i diversos municipis de la zona central i nord del Vallès Oriental. 
 
Dos mesos després de la seva inauguració, després de 2 anys d’obres amb retards 
per la pandèmia, la unitat hospitalària de recuperació en salut mental del Vallès 
Oriental continua tancada, segons informava l’associació DARUMA en un comunicat 
del seu President, per un tema burocràtic. 
 
La no-posada en funcionament de la unitat implica que, com passava fins ara, quan 
millora la situació dels malalts aguts que sí que poden ser atesos a Granollers hagin 
de ser traslladats al centre que Benito Menni té a Sant Boi de Llobregat amb els 
inconvenients i les dificultats que això representa per a les famílies que no sempre s’hi 
poden desplaçar. 
 
Davant la necessitat urgent d’aquest servei, el grup municipal Imagina Esquerra en 
Comú- AM proposa a aquest Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya solucioni 
l’obertura del centre amb la màxima celeritat. 

https://www.hospitalbenitomenni.org/index.php?md=articles&id=25306&lg=esp


 

Segon.- Donar trasllat del present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Salut, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i a l’Associació 
Daruma. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=15 
 

 

 
16. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i 

aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de gener de 2022, 
contra les comissions bancàries abusives per les entitats de les 
Franqueses del Vallès 

 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 
de gener de 2022, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i les abstencions dels grups 
municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, 
que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Entitats bancàries del nostre país estan fixant quotes abusives que denominen 
prestació de serveis que, amb poca ètica, perjudica a la subsistència de les nostres 
entitats. 
 
Durant el 2020, i degut a la pandèmia que estem patint encara a hores d’ara, moltes 
de les entitats necessiten de suport econòmic per tal de fer front a aquestes abusives 
despeses. 
 
Els bancs no faciliten la negociació o anul·lació d’aquestes despeses, d’entitats que 
no tenen entrades econòmiques mensuals. 
 
Moltes de les entitats, que necessiten operar amb bancs per poder rebre subvencions 
o fer pagaments de factures, són entitats sense ànim de lucre.  
 
Per això es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que acordi: 
 
Primer.- Demanar als bancs que retirin aquestes quotes abusives, sempre que 
l’entitat pugui demostrar que és una entitat sense ànim de lucre. 
 
Segon.- En cas que no s’assolís l’acord primer, treballar des de l’Àrea d’Intervenció 
amb el/la president/ta de les entitats i fer les reunions necessàries de forma conjunta 
per trobar acords que ajudin a reduir aquestes comissions. 
 
Tercer.- Fer arribar tota la informació referent a les diverses reunions a les entitats de 
Les Franqueses del Vallès i a tots els representats que conformen la junta de 
portaveus. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=15
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Quart.- Notificar aquests acords a les entitats bancàries del municipi i a les entitats de 
les Franqueses. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=16 
 

 

 
17. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i 

aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de gener de 2022, 
per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 
d’agost 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 
de gener de 2022, obté els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, els vots en 
contra dels grups municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i 
Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup municipal Imagina 
Esquerra en Comú-Acord Municipal. Produint-se empat a la votació, es sotmet la 
moció a una segona votació que obté els vots a favor dels grups municipals Junts per 
les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, els vots 
en contra dels grups municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i 
Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup municipal Imagina 
Esquerra en Comú-Acord Municipal, quedant aprovada amb el vot de qualitat de la 
Presidenta, que es transcriu íntegrament a continuació:   
 
Davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l’excomissari José 
Manuel Villarejo i ateses les evidents relacions existents entre l’Imam de Ripoll i els 
Serveis Secrets Espanyols, que fins avui no han estat objecte d’investigació judicial ni 
parlamentària. 
 
El ple de la Corporació proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació 
que tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es 
Satty i els serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres 
estaments estatals en la comissió dels atemptats. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions 
efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent 
investigació judicial dels fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a 
Catalunya l’agost de 2017. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a 
matèria reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats 
a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya 
l’agost de 2017. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=16


 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a 
aclarir la veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en 
l’atemptat del 17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries. 
 
Cinquè.- Reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia 
Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. 
 
Sisè.- Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè 
el govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=17 
 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 

18.Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220127&punto=18 
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