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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/3 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  31 de març de 2022  

Durada  Des de les 19.00 fins a les 21.29 hores  

Lloc  Virtual, mitjançant l’aplicatiu Zoom 

Presidida per Francesc Colomé Tenas 

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

   

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

Nom i Cognoms Assisteix 

Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ 

Marina Ginestí i Crusells, regidora SÍ 

Moisés Torres i Enrique, regidor SÍ 

Montse Vila i Fortuny, regidora SÍ 

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor SÍ 

Sònia Tena i Belmonte, regidora SÍ 

Marta Reche Lavado, regidora SÍ 

José Antonio Aguilera Galera, regidor  SÍ 

Marta Sánchez Jiménez, regidora SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora SÍ 



Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ  

Imma Ortega i Martí, regidora NO 

Àngel Profitós i Martí, regidor SÍ 

Amador Doncel Márquez, regidor SÍ 

Francisco Domínguez Velarde, regidor SÍ 

Maria Forns Roca, regidora SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia 

 

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL  

 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta  
PLE/2022/2, que correspon a la sessió ordinària del dia 24 de febrer de 2022, que s’ha 
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi 
ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
  
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=1 

 

 

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

delegats de l'Alcaldia números 2022-250 a 2022-593 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2022 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&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 2022-250 a 2022-593 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2022, 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=20220331&punto=2 

 

 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 
JGL/2022/4 a JGL/2022/7 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2022 
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2022/4 a JGL/2022/7 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2022, 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=20220331&punto=3 

 

 

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2022-426, de 15 de febrer, 
relatiu a la delegació especial i 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 de l’Alcaldia número 2021-3292 de data 29 de desembre de 2021 es va 
resoldre 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.  
 
3. 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. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=3
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=3


 

4. Per provisió de l’alcalde es disposa que, tenint en compte la reincorporació del 
senyor Juan Antonio Marín Martínez de la baixa per incapacitat temporal, es 
considera convenient realitzar canvis organitzatius a les regidories de Civisme i 
Convivència, i d’Habitatge. 
 
5. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 15 de febrer de 
2022.  
 
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.- Modificar el decret d’Alcaldia número 2021-2122 de data 26 de juliol en què 
es va resoldre, entre d’altres, crear les àrees i regidories que integren l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals, així com efectuar 
delegacions especials i generals d’atribucions a favor dels regidors/es delegats/des i 
dels tinents/es d’alcalde, respectivament. 
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Segon.- Nomenar i efectuar a favor del regidor que s’esmenta a continuació una 
delegació especial d’atribucions per a la gestió de les àrees o regidories que 
s’esmenten a continuació: 
 

Regidor delegat              Àrees o regidories 
Juan Antonio Marín Martínez             Regidoria de Civisme i 
                                                                     Convivència 
Juan Antonio Marín Martínez   Regidoria d’Habitatge  
 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació especial no inclouen cap facultat 
resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent/a d’alcalde que tingui assignats els 
àmbits competencials corresponents a l’apartat següent. 
 
Tercer.- Nomenar i efectuar a favor de la tinenta d’alcalde que s’esmenta a 
continuació una delegació general d’atribucions que s’esmenten a continuació: 
 
Tinenta d’alcalde    Àrees o regidories 
Marta Reche Lavado    Regidoria de Civisme i 
                                                                      Convivència 
Marta Reche Lavado    Regidoria d’Habitatge 
 
La delegació general de competències a favor de la tinenta d’alcalde a la qual s’ha 
fet referència anteriorment inclou la signatura dels documents de tràmit o definitius, 
que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada. 
 
Quart.- 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. 
 
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. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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. 
 



Setè.- 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. 
 
Vuitè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri.  
 
Novè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.  
 
Desè.- 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=20220331&punto=4 

 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Tinenta d'Alcalde número 2022-730 de 

data 11 de març, en què es resol donar-se per assabentat de la 
transmissió del contracte de l'ús privatiu d'un bé de domini públic 
(parcel·la d'equipaments situada en el Pla Parcial del sector U), en règim 
de concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i 
explotació d'un establiment hoteler 
 

Antecedents de fet 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 27 de juliol de 2006, va ratificar 
l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2006, en el qual va acordar 
entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació de l’ús privatiu d’un bé de domini 
públic (parcel·la d’equipaments situada en el pla Parcial del sector U), en règim de 
concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i explotació d’un 
establiment hoteler, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars que 
havien de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la 
contractació de l’esmentada concessió administrativa de l’ús privatiu de béns de 
domini públic. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de novembre de 2006 
prengué, entre d’altres, l’acord d’adjudicar el contracte per a la concessió de l’ús 
privatiu d’un bé de domini públic, parcel·la d’equipaments situada en el pla Parcial 
del sector U, a l’empresa HOTELS BISNET SA. 
 
Tercer.- En data 9 de gener de 2007 es va formalitzar el contracte administratiu 
entre l’empresa HOTELS BISNET SA i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de 
concessió, per un termini de quaranta-sis anys comptats a partir del dia següent a la 
data de la formalització del contracte administratiu. En data 11 de juliol de 2008 es va 
elevar a públic aquest contracte administratiu davant el Notari de les Franqueses del 
Vallès, senyor Javier Santos Lloro, mitjançant escriptura amb protocol núm. 944. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=4
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Quart.- En data 20 de desembre de 2007, la Junta de Govern Local va acordar, 
entre d’altres, autoritzar la transmissió de la titularitat del contracte de concessió de 
l’ús privatiu d’un bé de domini públic (parcel·la d’equipaments situada en el Pla 
Parcial del sector U) a favor de l’entitat mercantil HOTEL BISNET CINCO, SL. En 
data 11 de juliol de 2008 es va elevar a públic aquesta cessió de drets concessionals 
davant el Notari de les Franqueses del Vallès, senyor Javier Santos Lloro, mitjançant 
escriptura amb protocol núm. 945. 
 
Cinquè.- La societat va modificar la denominació social en virtut d’escriptura 
d’elevació a públic d’acords socials de data 20 de setembre de 2010 davant el Notari 
sr. Ramon García-Torrent Carballo, protocol núm. 1323, passant a denominar-se 
SIDORME HOTELS, SA. 
 
Sisè.- El dia 20 d’abril de 2017, RE 2017-E-RE-457, l’empresa SIDORME HOTELS, 
SL, sol·licità l’autorització prèvia de la transmissió de titularitat de la concessió de l’ús 
privatiu d’un bé de domini públic, parcel·la d’equipaments situada en el pla Parcial 
del sector U, en règim de concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i 
explotació d’un establiment hoteler a favor de SCPI CORUM CONVICTIONS. 
 
Setè.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017, va 
aprovar, entre d’altres, autoritzar la cessió de la concessió de l’ús privatiu d’un bé de 
domini públic, parcel·la d’equipaments situada en el pla parcial del sector U, i que en 
aquell moment figurava a nom de SIDORME HOTELS, SA, a favor de l’entitat 
mercantil SCPI CORUM CONVICTIONS (administrada per la mercantil CORUM 
ASSET MANAGEMENT). En data 11 de maig de 2017es va elevar a públic aquesta 
cessió de concessió administrativa mitjançant escriptura pública amb protocol núm. 
1434, davant el Notari de Barcelona, sr. Ramon Garcia-Torrent Carballo. 
 
Vuitè.- El dia 31 de gener de 2022, les entitats mercantils CORUM ORIGIN SCPI 
(abans denominada CORUM CONVICTIONS SCPI) i PF HOSPITALITE EUROPE, 
han presentat un escrit indicant que CORUM s’ha compromès a cedir la seva posició 
de concessionari a l’entitat PF HOSPITALITE EUROPE abans del 31 de maig de 
2022. Aquest compromís ha estat protocol·litzat davant el notari de Barcelona sr. 
Ariel Sultan Benguigui, amb protocol núm. 7296. Sol·liciten la transmissió a favor de 
PF HOSPITALITE EUROPE de la concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic.  
 
Novè.- Mitjançant Decret de la regidora de Règim Intern núm. 2022-0522 es va 
requerir a la persona sol·licitant perquè acrediti que l’entitat cessionària PF 
HOSPITALITE EUROPE disposa de la capacitat per a contractar amb l’administració 
i la solvència exigible de conformitat amb els articules 15 a 20 del TRLCAP.  
 

Desè.- Mitjançant instància presentada el dia 9 de març de 2022, amb Registre 
d’Entrada núm. 2022-E-RE-1048, el sr. Rello ha aportat la següent documentació:  
 

- Poders per a actuar en nom de CORUM ORIGIN  
- Declaració responsable de PF HOSPITALITE EUROPE en la qual fa constar que no 
es troba en cap supòsit de prohibició per a contractar, que té capacitat jurídica per a 
contractar amb el sector públic, que es troba al corrent amb les obligacions 
tributàries; també fa constar la seva solvència econòmica i financera (s’adjunta estat 
del patrimoni i documentació informativa sobre aquesta entitat)  
 



Fonaments jurídics 
 
Primer.- La clàusula 23a del plec de clàusules administratives particulars estableix 
que «la cessió de la concessió de l’explotació del servei d’establiment hoteler situat 
en el sector U de les Franqueses del Vallès no podrà tenir lloc sense l’aprovació 
prèvia de l’Administració concedent i el compliment dels requisits establerts en la 
legislació vigent». 
 
Segon.- L’article 114 del Real Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, estableix el següent: 
 

«Artículo 114. Cesión de los contratos. 

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 
razón determinante de la adjudicación del contrato. 

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo la 
cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del 
contrato, o realizada la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte 
del tiempo de duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 
solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente. 

d) Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública. 

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente. 

4. La Administración no autorizará la cesión del contrato en favor de personas 
incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.» 

  
Tercer.- Vist l’informe jurídic emès pel tècnic de l’àrea de Règim Intern de data 10 de 
març de 2022.  
 
AQUESTA regidora de Règim Intern, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol de 2021 publicat al BOPB en data 5 
d’agost de 2021 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 
2021,  
 
RESOLC 
 
Primer.- DONAR-SE per assabentat de la transmissió del contracte de l’ús privatiu 
d’un bé de domini públic (parcel·la d’equipaments situada en el pla Parcial del sector 
U), en règim de concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i 
explotació d’un establiment hoteler, essent el cedent l’entitat mercantil CORUM 
ORIGIN SCPI i la cessionària l’entitat PF HOSPITALITE EUROPE. 
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I tot això AMB EL BENENTÈS de que el concessionari queda subrogat en tots el 
drets i obligacions que correspondrien al cedent i que es formalitzi la cessió, entre el 
cedent i el cessionari, en una escriptura pública, d’acord amb el que estableix l’article 
114.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a les dues societats interessades, i 
COMUNICAR-HO a  l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que se celebri. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=5 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
6. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de la creació de l’Àrea Bàsica de 

Serveis Socials de les Franqueses del Vallès 
 

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

Antecedents de fet 
 
Primer.- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, defineix en el seu article 
34 les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS des d’ara) com la unitat primària de 
l’atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics.  
 
Segon.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es troba inclòs dins l’ABSS del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’article 34.3 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials, estableix que l’ABSS ha d’agrupar els municipis de menys de vint 
mil habitants i la gestió correspon a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment 
amb aquesta finalitat.  
 
Tercer.- El Ple de la Corporació ha aprovat les següents xifres del Padró Municipal 
d’Habitants: 
 
- Habitants a 1 de gener de 2019, aprovat pel Ple el dia 20 de novembre de 2019: 
20.128 habitants. 
 
- Habitants a 1 de gener de 2020, aprovat pel Ple el dia 26 de novembre de 2020: 
20.365 habitants 
 
- Habitants a 1 de gener de 2021, aprovat pel Ple el dia 25 de novembre de 2021: 
20.351 habitants 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=5
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=5


Fonaments jurídics 
 
Primer.- L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, defineix les 
competències dels municipis: 
 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 

b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent. 

c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en 
el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent. 

d) Establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials 
bàsics. 

e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 

f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels 
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la 
Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent. 

g) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions 
d’inspecció i control en matèria de serveis socials. 

h) Exercir les funcions que li delegui l’Administració de la Generalitat. 

i) Participar en l’elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 
serveis socials. 

j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels 
serveis socials locals. 

k) Les que els atribueixen les lleis. 

 

Segon.- Les comarques supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la 
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests 
municipis no estiguin en condicions d’assumir directament o mancomunadament, en 
virtut de l’article 31.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 
 
Tercer.- L’ABSS s’organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent 
com a base el municipi (art. 34.2 Llei 12/2007). Conseqüentment, tenint en compte que 
les Franqueses del Vallès té una població consolidada de més de 20.000 habitants des 
de fa més de dos anys.  
 
Quart.- L'article 33 de la Llei 12/2007 d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix els 
principis de l'organització territorial dels Serveis Socials, els quals són: 
 

a) Descentralització 
b) Desconcentració 
c) Proximitat als ciutadans 
d) Eficàcia i eficiència en la satisfacció de les necessitats socials 
e) Equilibri i homogeneïtat territorial 
f) Accessibilitat a la informació i als serveis socials 
g) Coordinació i treball en xarxes 
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Cinquè.- L’article 67 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 estableix que els municipis 
de més de 20.000 habitants han de prestar els serveis de prestació de serveis socials.  
 
Sisè.- L’article 26.1 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, estableix que els 
municipis amb població superior a 20.000 habitants, han de prestar el servei de 
«avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació de risc d’exclusió social (...)». 
 
Setè.- Vista la provisió de 16 de febrer de 2022 dictada per aquesta regidora.  
 
Vuitè.- Vist l’informe jurídic emès pel tècnic de l’àrea de règim intern de data de 17 de 
febrer de 2022.  
 
AQUESTA Àrea de Polítiques Socials, 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.- Sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la 
creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- Notificar aquest acords al Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents 
dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), 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=20220331&punto=6 
 

 

 
7. Proposta d'aprovació del Pla Local de Salut de l’Ajuntament de les 

Franqueses del Vallès 
 

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

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament desenvolupar un projecte global i integrat 
d’actuació que permeti orientar les polítiques i accions de salut que es duguin a terme 
en el nostre municipi, i que inclogui tots els aspectes que influeixen en la salut de les 
persones, tant pel que fa a l’atenció sanitària, com els hàbits i estils de vida, la salut 
mental, la protecció de la salut, la seguretat dels aliments, la qualitat de l’aire o la 
demanda de viure en un entorn segur i saludable. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=6


Atès que el Pla Local de Salut es tracta d’una eina per planificar l’acció municipal en 
l’àmbit de la salut que haurà de basar-se en la col·laboració i cooperació dels diferents 
sectors, col·lectius, institucions i professionals que tenim al territori en l’àmbit de la 
salut i també incorporar la perspectiva de la població en la gestió i el procés de presa 
de decisions. Identifica els reptes principals i estableix les accions que es duran a 
terme durant els propers quatre anys, en matèria de salut pública: protecció, prevenció 
i promoció. 
 

Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 25.2 j) 
que atribueix competències pròpies als municipis en matèria de protecció de la 
salubritat pública. 
 

Vista la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, article 52, que concreta els 
serveis mínims en l’àmbit d’aquella competència pròpia i conté una clàusula de 
tancament genèrica (apartat i). 
 

Vista la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, que té la condició de 
bases de la sanitat i que constitueix la llei sectorial atributiva de competències als 
municipis en matèria de salut pública i, en concret, en l’àmbit de promoció de la salut 
(arts 12.4, 13.1, 16.2, 23.2.). 
 

Vist el  Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, regula l’organització, la competència i les 
funcions dels governs locals, inclosa la salut pública. 
 

Vist l’informe de data 17 de març de 2022 emès per la tècnica de salut.  
 

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

ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar el Pla Local de Salut de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta al 
present dictamen i es dóna íntegrament per reproduït. 
 

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

Tercer.- Determinar que, un cop finalitzat el termini d’informació pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord d’aprovació inicial del Pla Local 
de Salut esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord ulterior. 
 

Quart.- Notificar els presents acords als interessats. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), el vot en contra de 
la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), i les abstencions dels 
regidors assistents del grup municipal IEC-AM (2), sent el resultat definitiu de 13 vots a 
favor, 1 vot en contra i 2 abstencions. 



                                         Ple 2022/3 - 31/03/2022 – pàg. 13  

  

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=7 
 

 

 
8. Proposta d'aprovació de la suspensió de llicències per a l’estudi d’una 

modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pel canvi de 
qualificació urbanística de la zona industrial en illa tancada al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 

 

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

ATÈS que el Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès regula a 
l’article 208 la zona industrial en illa tancada. L’esmentada zona comprèn l’illa 
emplaçada entre els carrers de Sant Antoni, de la Verge de Montserrat i Sant Antoni, i 
es troba confrontant amb zones d’ús residencials i comercials. 
   

ATÈS que de conformitat amb l’article 208, aquesta zona comprèn els sòls del nucli 
urbà on predomina l’edificació industrial. Es planteja dues opcions de 
desenvolupament, segons es mantingui l’actual ús industrial o es transformi per ús 
residencial o d’equipaments, establint-se la regulació aplicable a cada alternativa. 
   

TENINT EN COMPTE que l’ajuntament té intenció d’estudiar una modificació puntual 
del pla general d’ordenació urbana per a la transformació d’aquesta zona industrial en 
illa tancada. 
   

DE CONFORMITAT amb el preveuen els articles 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme, i 22.2. de de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local. 
   

VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme. 
   

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

ACORDS:  
   

Primer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit 
delimitat en el plànol que s'adjunta, amb la finalitat d’estudiar la modificació puntual del 
planejament urbanístic municipal en relació a la regulació de la zona industrial en illa 
tancada (VI). 
   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=7


Segon.- Publicar el present acord, així com el plànol amb la delimitació de l’àmbit 
subjecte a suspensió de llicències en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari ARA, i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents 
dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), 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=20220331&punto=8 
 

 

 
9. Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona 
 

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

ATÈS que el Ple, en sessió del 27 de febrer de 2020 va adoptar, entre d’altres, els 
següents acords: 
   
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona juntament amb el Document 
Ambiental Estratègic. 
   
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini de 45 
dies, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
   
Tercer.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències 
sectorials i consultar les administracions determinades pel document d’abast emès per 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
   
Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els 
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.” 
   
ATÈS que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període de 45 dies, tenint en 
compte la suspensió de terminis operada pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara l’estat d’alarma, segons edictes publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 10 de març de 2020, al Diari ARA de la mateixa data i 
al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
   
ATÈS que, s’han sol·licitat els informes sectorials i s’han realitzat les consultes als 
organismes consultats durant la tramitació de l’avaluació ambiental. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=8
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TENINT EN COMPTE que dels informes sol·licitats s’han rebut en sentit favorable els 
emesos per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, l’Autoritat del Transport Metropolità, Direcció 
General de Seguretat Industrial i del Departament de Cultura. 
   
ATÈS que de les consultes realitzades a les entitats Depana i Adenc no s’ha rebut 
resposta. 
   
ATÈS que en data 20 de gener de 2022, amb Registre d’Entrada 2022-E-RE-200 s’ha 
rebut la Declaració Ambiental Estratègica. 
   
ATÈS que en data 3 de febrer de 2022 s’ha rebut per part de l’equip redactor estudi 
ambiental estratègic el qual incorpora les consideracions de la declaració ambiental 
estratègica. 
   
ATÈS que durant el termini d’informació pública s’han interposat les següents 
al·legacions: 
   
1. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2326, de 10 de juliol de 2020, interposada per la 
senyora Eva Navarrete Bachs 
 
2. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2328, de 10 de juliol de 2020, interposada pel senyor 
Francesc Xavier Puig Forns 
 
3. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2329, de 10 de juliol de 2020, interposada per la 
senyora Maria Forns Roca, en representació del grup municipal SAL-CUP-AMUNT 
 
4. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2680, de 29 de juliol de 2020, interposada per la 
senyora Èlia Montagud Blas, en representació del Grup Municipal Imagina Esquerra 
En Comú – Acord Municipal 
 
5. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2686, de 29 de juliol de 2020, interposada pel senyor 
Josep Oriol Boixareu Pallarès 
 
6. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2685, de 29 de juliol de 2020, interposada per la 
senyora Marta Guma Bondia, en representació de la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural (DEPANA) 
 
7. Registre d’Entrada 2020-E-RE-2691, de 29 de juliol de 2020, interposada per la 
senyora Marta Moliné Boixareu 
   
ATÈS que el contingut de les al·legacions es pot resumir de la següent manera: 
  
1. Discrepància amb l’estudi de mobilitat elaborat en data de desembre de 2019. La 
proposta no és coherent amb el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 
  
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació esmentada que 
estableix: 
 
 



“La modificació de PGO de Les Franqueses del Vallès en data de desembre de 2019, 
va presentar com a documentació adjunta un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada per tal de complir amb el Decret 344/2006, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada. Aquest estudi juntament amb tota la 
documentació de la modificació, va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament en data de 
7 de febrer de 2020 i va ser enviat als diversos departaments i organismes afectats per 
raó de les seves competències sectorials, a l’espera dels corresponents informes. 
Aquesta mateixa documentació és la que va estar a exposició pública durant el termini 
pertinent. En data de 5 de maig de 2020, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va 
informar l’estudi de mobilitat de manera desfavorable, demanant que es modifiqués 
revisant i incloent un seguit de conceptes. Per aquest motiu en data de juliol de 2020 
es va redactar un nou estudi d’avaluació de la mobilitat generada amb les 
modificacions pertinents, el qual va ser informat favorablement del l’ATM el 2 d’octubre 
de 2020. Aquest nou estudi fa un anàlisi més exhaustiu de la mobilitat actual de la 
zona així com de la proposta de modificació (anàlisi de la intensitat de trànsit i nivells 
d’ocupació de les zones d’aparcament, el nombre d’expedicions per cada línia 
d’autobús, les característiques de les línies ferroviàries, l’estat de les parades, la 
demanda del servei actual i de la capacitat, els itineraris per a vianants, la incidència 
de la xarxa viària i de transport públic entre setmana i caps de setmana...). D’aquesta 
manera l’estudi conclou que la modificació proposada tindrà un baix impacte en la 
mobilitat actual i recomana implementar unes mesures en la xarxa de vianants, de 
bicicletes, de transport públic i de vehicles privats per tal d’incentivar una mobilitat més 
sostenible. Per aquests motius i amb l’informe favorable de l’organisme competent, es 
creu que el nou estudi és realista amb la mobilitat actual de la zona i que els càlculs 
que estimen la nova mobilitat deguda a l’ampliació de la zona esportiva és coherent 
amb l’ordenació proposada.  
 
En conseqüència, es proposa estimar l’al·legació respecte a que alguns aspectes de 
mobilitat no quedaven correctament justificats en l’estudi de l’aprovació inicial. Les 
noves mesures adoptades, incorporades al document que es presenta a aprovació, 
donen resposta a aquests aspectes, tal com reconeix la mateixa ATM en el seu 
informe. Es proposa desestimar l’al·legació en el que fa referència a que la proposta 
no és coherent amb els compromisos del Pla nacional per a la implementació de 
l'Agenda 2030 a Catalunya, doncs ampliar la superfície d’equipament públic per donar 
resposta a les necessitats d’ús actuals afavorirà la cohesió i benestar social de la 
població de Llerona, i l’ordenació que es planteja -qualificant una nova superfície 
d’espai lliure entre l’equipament i el vial previst al PGO- no tindrà un impacte 
significatiu en l'entorn natural i la biodiversitat.” 
  
2. El municipi no disposa de carrils bici per accedir a la zona esportiva a ampliar, i la 
xarxa de transport públic és deficitària. D’acord amb el compromís 577 del Pla nacional 
per a la implementació de l’Agenda 2030, seria més adequat ubicar aquesta peça 
d’equipament en un altre lloc amb més accessibilitat. 
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“Tal i com s’ha explicat en el punt anterior, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
redactat en data de juliol de 2020, fa un anàlisi exhaustiu de la mobilitat de l’àmbit i de 
la proposta d’ampliació de la zona esportiva i en conclou que la modificació tindrà un 
baix impacte sobre la mobilitat actual. El mateix informe determina que en el cas del 
transport públic, l’ampliació no generarà sobrecàrregues en la xarxa actual i que per 
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tant, no serà necessari implementar noves línies d’autobús o augmentar freqüències. 
En el cas de la xarxa de carrils bici, l’estudi proposa una ampliació de l’actual. Per altra 
banda pel que fa a l’impacte ambiental, tota la documentació ambiental presentada 
juntament amb el document de modificació de PGO determina que la proposta 
d’ampliació plantejada dona resposta a les necessitats socials de la zona, sense tenir 
una incidència a nivell ambiental que pugui considerar-se rellevant, especialment si es 
prenen les precaucions necessàries en la seva ordenació en detall i en la seva 
normativa. Els diferents informes ambientals en referència a la MPGO han estat 
aprovats favorablement per l’òrgan ambiental. En aquest sentit s’han pres algunes 
mesures addicionals, doncs la zona que abans quedava qualificada d’equipament però 
que es considerava una franja de transició amb plantació d’espècies i lliure 
d’instal·lacions, ara s’ha qualificat d’espai lliure. D’aquesta manera es garanteix que 
aquesta superfície mantingui les condicions naturals del terreny i sempre compleixi les 
condicions del sistema d’espais lliures, a la vegada que es dona compliment amb 
escreix als estàndards mínims de zona verda previstos a la legislació urbanística. Per 
aquests motius, es considera que l’ampliació de la zona esportiva existent en actual sòl 
no urbanitzable no genera un problema d’accessibilitat i tampoc no altera el patrimoni 
natural.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa estimar parcialment l’al·legació en allò que 
respecta a preveure l’ampliació dels itineraris per a bicicleta, i desestimar l’al·legació 
en allò que fa referència a situar els equipaments en una altra ubicació, doncs des del 
punt de vista de la sostenibilitat es considera més favorable mantenir els equipaments 
ja existents, remodelant-los i/o ampliant-los en funció de les noves necessitats que no 
pas plantejar un nou equipament de nova implantació en un nou emplaçament.” 
   
3. Degut a la valoració errònia en termes de mobilitat, l’afluència de gent serà superior 
a l’estimada i en conseqüència la modificació no té coherència amb les línies polítiques 
adoptades contra el canvi climàtic. 
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“Tal i com s’ha resolt en el primer punt de la mateixa al·legació, l’estudi de mobilitat del 
juliol de 2020 el qual va ser informat favorablement del l’ATM el 2 d’octubre de 2020, fa 
un anàlisi més exhaustiu de la mobilitat actual de la zona així com de la proposta de 
modificació. Addicionalment, cal mencionar que el planejament urbanístic vigent a 
nivell municipal (PGO) és qui proposa una connexió viària situada en sòl no 
urbanitzable i d’aquest fet se’n extreu que és una connexió que es considera 
necessària. 13 Per aquests motius i amb l’informe favorable de l’organisme competent, 
es creu que el nou estudi és realista amb la mobilitat actual de la zona i que els càlculs 
que estimen la nova mobilitat deguda a l’ampliació de la zona esportiva és coherent 
amb l’ordenació proposada. A nivell patrimonial, l’informe del departament de cultura 
expedit en data de 7 de maig de 2021, considera que l’ampliació de la zona esportiva 
no comportarà cap impacte a nivell patrimonial al complex de Santa Maria de Llerona. 
D’altra banda, tal com es justifica a la documentació ambiental i a la memòria de la 
MPGO, la proposta d’ordenació plantejada no contradiu cap política climàtica, doncs 
per una banda qualifica com a espai lliure públic una part de l’àmbit (amb la qual cosa 
es garanteix que es podran mantenir les seves característiques naturals, permeabilitat, 
etc.) i la resta com a equipament públic, on es tindrà el control de la seva execució per 
garantir un correcte tractament de l’espai de manera que no es produeixi impacte a 
nivell ambiental.  



 
Per tot l’anterior es proposa desestimar l’al·legació.” 
   
4. Discrepància amb l’estudi ambiental estratègic presentat com a avaluació ambiental  
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
  
“Tal i com s’ha argumentat anteriorment, tota la documentació ambiental presentada 
juntament amb el document de modificació de PGO justifica que la proposta 
d’ampliació plantejada dona resposta a les necessitats socials de la zona, sense tenir 
una incidència a nivell ambiental que pugui considerar-se rellevant, especialment si es 
prenen les precaucions necessàries en la seva ordenació en detall i en la seva 
execució. Els diferents informes ambientals en referència a la MPGO han estat 
aprovats favorablement per l’òrgan ambiental, i així ho corroboren. Pel que fa a la 
ubicació, mantenir els equipaments ja existents, ampliant-los o transformant-los en 
funció de les noves necessitats enlloc de crear un nou equipament de nova implantació 
respon a criteris de sostenibilitat, d’evitar la dispersió territorial, i d’aprofitar les 
preexistències i els serveis ja consolidats, optimitzant recursos. Conseqüentment, es 
proposa desestimar l’al·legació.” 
  
5. Absència d’informes que valorin la modificació i generin plans d’actuació en cas 
d’emergència des de diferents àmbits. 
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“Els plans mencionats en aquest punt de l’al·legació són plans de protecció civil, que 
estableixen el funcionament i l’organització de recursos humans davant emergències o 
riscos greus. En general aquests plans els elaboren les entitats interessades com els 
Ajuntaments, els Consells Comarcals, les indústries o la mateixa Direcció General de 
Protecció Civil, la redacció d’aquests plans és independent del planejament urbanístic. 
Per altra banda, en data de 23 d’agost de 2019 la Direcció General de Protecció Civil 
va emetre un informe en referència al document d’avanç de planejament de la 
modificació determinant que per la situació de l’àmbit no existia cap obligatorietat 
d’elaborar cap pla d’actuació municipal concret. Conseqüentment, es proposa 
desestimar l’al·legació.” 
  
6. Discrepància amb el punt 6 de l’informe ambiental estratègic que determina que 
l’ampliació de la zona esportiva té una incidència “lleu”.  
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
  
“Tal i com queda argumentat en l’estudi, l’ocupació del sòl agrícola en benefici de 
superfície d’equipaments es considera una transformació lleu. Pel que fa a la possible 
contaminació acústica de l’ampliació de la zona esportiva, primerament, l’anàlisi del 
nou enllaç viari previst al PGO no és objecte d’estudi de l’informe ambiental estratègic 
atès que ja està contemplat en el planejament vigent, i no es modifica. En segon lloc, 
la proposta de modificació de PGO té l’informe favorable de l’organisme competent 
(Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica - Departament 
de Territori i Sostenibilitat) i a arrel d’aquest, s’incorpora a la normativa de la mateixa 
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modificació un article que condiciona els projectes que es derivin de l’ampliació, al 
compliment de la normativa acústica i lumínica pertinent. Per altra banda, en referència 
a la “mesura oportuna per al tractament paisatgístic de l’equipament que es proposa i 
la seva integració amb l’entorn”, s’ha canviat la qualificació de la part nord de l’àmbit i 
s’ha qualificat com a sistema d’espais lliures per tal de que faci de franja de transició 
amb el sòl no urbanitzable. En aquesta àrea es mantindran les condicions naturals del 
terreny i s’evita la construcció d’edificacions i la construcció de tanques que impedeixin 
el pas de la fauna a la zona remarcada; només es pot pavimentar amb paviments 
permeables perquè no tingui impacte sobre el cicle de l’aigua. Addicionalment, s’ha 
incorporat un plànol en la sèrie d’ordenació O.02 – Ordenació indicativa, on es planteja 
de manera orientativa, com quedaria la proposta de modificació integrada amb l’entorn.  
 
Per els motius exposats, es proposa a estimar parcialment l’al·legació, en allò relatiu a 
incrementar les mesures relatives a una millor integració paisatgística, desestimant la 
consideració de que la modificació tingui un impacte major.” 
   
7. Les mesures de prevenció i reducció d’impactes de l’apartat 7 de l’estudi ambiental 
són totalment insuficients  
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“Les mesures de prevenció i reducció d’impactes de l’apartat 7 de l’estudi ambientals 
es consideren suficients i així ho confirma l’informe favorable de l’organisme competent 
(Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental - Departament de Territori i 
Sostenibilitat), en data de 26 d’octubre de 2020. Per donar compliment a les 
conclusions del mateix informe, s’incorpora en el document de modificació de PGO les 
mesures comentades al punt anterior: canvi de qualificació de la part nord de l’àmbit i 
incorporació d’un nou plànol a la sèrie d’ordenació O.02. El Decret 82/2005 a que fa 
referència l’al·legació no és vigent. Conseqüentment, es proposa desestimar 
l’al·legació.” 
  
8. El conveni urbanístic entre l’ajuntament de les Franqueses I el senyor Josep Maria 
Rovira de Villar no consta publicat al portal de transparència ni al Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“El conveni forma part de l’expedient de la present Modificació de POUM i es troba 
publicat al Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC). Addicionalment 
durant la tramitació per a l’aprovació del document de modificació es va fer la 
informació pública corresponent i actualment està publicat al registre de convenis de 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès així com al seu portal de transparència. Per 
tot l’anterior, es proposa desestimar l’al·legació.” 
  
9. Manca informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
 



“En data de 7 de maig de 2021, el Departament de Cultura emet un informe favorable 
en referència a la present modificació de PGO. En aquest informe es conclou que 
degut a la proximitat de la zona esportiva a l’església de Santa Maria de Llerona, 
qualsevol projecte obra o remoció de terreny, ja sigui en sòl o subsol per a la seva 
ampliació, necessitarà informe favorable previ del Departament de Cultura qui podrà 
posar com a condició per a la seva aprovació l’execució d’un projecte arqueològic. 
Addicionalment, per donar compliment a aquest informe, s’ha afegit a la normativa de 
la MPGO l’article pertinent. Per tot això, es proposa desestimar l’al·legació.” 
  
10. La proposta no fa referència al Pla Territorial Metropolità de Barcelona en quant a 
la connectivitat horitzontal de caràcter ecològic entre els dos Vallesos  
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“L’estudi ambiental estratègic de la proposta de modificació fa referència al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona i tal i com explica, l’article 2.10 del mateix PTMB 
preveu la possibilitat de concretar els límits dels espais oberts, sempre i quan es 
compleixin criteris d’optimització de les condicions d’ordenació urbanística. El sòl no 
urbanitzable que es proposa ocupar, no és sòl no urbanitzable reglat, que tingui una 
especial protecció per la legislació sectorial o planejament territorial. Per la situació del 
terreny afectat per la modificació, l’ampliació de la zona esportiva no suposaria un 
impacte rellevant en el patrimoni natural ni en la conservació de la connectivitat entre 
els Vallesos, tal i com s’argumenta en l’estudi i com així ho confirmen els informes 
favorables de l’òrgan ambiental. Atesa la finalitat i abast del document que ara es 
tramita, centrada exclusivament en l’ampliació d’un equipament existent, no és objecte 
d’estudi el vial que discorre al nord de l’àmbit, doncs això comportaria una anàlisi del 
sistema viari a escala superior i probablement una reflexió o revisió del model de 
comunicacions a nivell municipal, que va més enllà de la present modificació. Tot i així, 
per tal de minimitzar els possibles efectes negatius a nivell ambiental d’aquest front, la 
proposta de modificació de PGO proposa una gran superfície d’espai lliure al nord de 
l’àmbit que actuarà com a franja de transició per garantir la conservació dels valors 
ambientals d’aquesta àrea.  
 
Conseqüentment, es proposa a estimar parcialment l’al·legació, en el sentit de que 
s’introdueixen noves mesures per garantir millor els objectius a nivell ambiental, que no 
es contemplaven en el document aprovat inicialment.”  
  
11. La proposta d’ampliació de l’equipament esportiu afecta de manera clara, els valors 
que van motivar a la protecció dels sòls situats al nord del complex esportiu de 
Llerona. 
  
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“Els sòls situats al nord de l’actual complex esportiu que contenen jaciments 
arqueològics, formen part del catàleg d’elements patrimonials arquitectònics del 
municipi. Per tal de protegir aquesta zona, es qualifica una superfície de 1.340 m² com 
a sistema d’espais lliures per tal de poder conservar inalterat aquest espai. Aquesta 
qualificació és més coherent amb el manteniment dels seus valors, doncs permet 
conservar les seves condicions topogràfiques i minimitzar la intervenció superficial 
sobre aquesta àrea. El departament de cultura, va informar de manera favorable en 
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data de 7 de maig de 2021, la present modificació i va demanar d’afegir per la 
protecció de l’interès arqueològic un article a la normativa condicionant qualsevol 
projecte de construcció o de remoció del terreny de l’entorn de Santa Maria de Llerona 
per a l’ampliació esportiva, necessiti un informe favorable previ del Departament de 
Cultura. Per aquests motius, es proposa desestimar l’al·legació.” 
   
12. Discrepància amb la interpretació de l’Ajuntament en quant als vials de vora 
previstos al planejament.  
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
  
“La valoració de la pertinència o no del nou enllaç viari previst al PGO no és objecte de 
la present modificació, centrada en l’ampliació de l’àrea d’equipaments. D’aquesta 
manera, es proposa desestimar l’al·legació.” 
  
13. L’ampliació del Club Esportiu Llerona tindrà un impacte massa alt en la preservació 
ambiental i paisatgística.  
  
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
  
“Com s’ha justificat en la resposta a l’al·legació número 10, l’ampliació de la zona 
esportiva no suposaria un impacte rellevant en el patrimoni natural, tal i com 
s’argumenta en l’estudi i tal i com ho confirmen els informes favorables de l’òrgan 
ambiental. No és objecte de la modificació avaluar el vial que discorre més al nord de 
l’àmbit ni la seva incidència respecte la connectivitat de les finques agrícoles. 
  
Tot i així, s’han afegit noves mesures que milloren a nivell ambiental i paisatgístic la 
proposta d’ordenació aprovada inicialment, molt coincidents amb les propostes 
plantejades a l’al·legació presentada. Per tant, es proposa estimar parcialment 
l’al·legació, qualificant la part nord de l’àmbit de la modificació com a espai lliure públic, 
per tal de garantir el manteniment dels seus valors naturals i millorar la connectivitat a 
nivell ambiental d’aquesta àrea.” 
  
14. L’ampliació de la zona esportiva també sotmetria a pressió l’actual cementiri de 
Llerona.  
 
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a l’al·legació interposada que es 
transcriu a continuació: 
 
“Tal i com s’ha resolt en el primer punt de la resposta a la mateixa al·legació núm. 10, 
l’estudi de mobilitat del juliol de 2020 el qual va ser informat favorablement del l’ATM el 
2 d’octubre de 2020, fa un anàlisi més exhaustiu de la mobilitat actual de la zona així 
com de la proposta de modificació. Per aquests motius i amb l’informe favorable de 
l’organisme competent, es creu que el nou estudi és realista amb la mobilitat actual de 
la zona i que els càlculs que estimen la nova mobilitat deguda a l’ampliació de la zona 
esportiva és coherent amb l’ordenació proposada. Es considera que l’ampliació no 
generarà més pressió al cementiri de Santa Maria de Llerona, atès que es conserven 
les distàncies normatives mínimes, el recinte i el seu entorn immediat es manté 
inalterat, i a nivell de mobilitat ja s’ha avaluat la incidència de la proposta. 
Conseqüentment, es proposa desestimar l’al·legació.” 



   
ATÈS que l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la seva formació.  
  
DE CONFORMITAT amb allò que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. 
   
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.  
   
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.  
   
VIST l’informe emès per l’equip redactor en relació a les al·legacions interposades. 
  
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 59, 85 i 96 del TRLUC i els 
articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i 
52.2.c) 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.  
   
Aquesta 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 PARCIALMENT les al·legacions primera, segona, sisena, desena i 
tretzena i, en conseqüència: 
  

 Deixar constància de l’existència d’un nou estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada que fa un anàlisi més exhaustiu de la mobilitat actual de la zona així com 
de la proposta de modificació el qual ha rebut l’informe favorable per part de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, òrgan competent pel que respecta a qüestions 
de mobilitat. 

 

 Preveure l’ampliació dels itineraris per a bicicleta. 
 

 Incorporar a la normativa de la mateixa modificació un article que condiciona els 
projectes que es derivin de l’ampliació, al compliment de la normativa acústica i 
lumínica pertinent. 

 

 Canviar la qualificació de la part nord de l’àmbit i establir-la com a sistema d’espais 
lliures per tal de que faci de franja de transició amb el sòl no urbanitzable. 

 

 Introduir noves mesures per garantir millor els objectius a nivell ambiental, que no 
es contemplaven en el document aprovat inicialment. 

 

 Afegir noves mesures que milloren a nivell ambiental i paisatgístic la proposta 
d’ordenació aprovada inicialment. 
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Segon.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions pels motius adduïts a la part expositiva 
de la present resolució. 
   
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona. 
   
Quart.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc 
Metropolità de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.  
   
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1), 
sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 3 vots en contra. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=9 

 

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

Municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de 
març de 2022, per a l'ampliació dels drets de la infància migrada a 
Catalunya 

 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 
24 de març 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:  
 
El passat 30 de novembre a la plaça Tetuan de Barcelona, lamentablement el foc es 
va emportar la vida d’una família veïna amb dos infants menors d’edat. L’endemà de 
l’incendi, les treballadores i treballadors del Servei d’Intervenció Social de Famílies 
amb Menors (SISFAM) de l’Ajuntament de Barcelona, que havien atès les víctimes, 
van fer un crit d’alerta. En un comunicat avisen que hi ha més famílies amb infants en 
la mateixa situació. També adverteixen que treballen amb recursos insuficients 
d’administracions supramunicipals i que la majoria de les persones que atenen no 
poden accedir a les poques alternatives d’habitatge que ofereix l’administració o al 
mercat laboral per la falta d’un NIE. Un fet que, segons les professionals dels serveis 
socials, les aboca a malviure en infrahabitatges. 
 
Les causes d’aquest tipus d’incidents no són mai fortuïtes quan es tracta de pobresa 
energètica i d’infrahabitatges, i les conseqüències són part d’unes polítiques 
migratòries i socials injustes que no tenen en compte l’interès superior del menor 
davant de qualsevol altre interès en conflicte. El dret del menor a la vida en família i la 
seva protecció han de prevaler per sobre de les polítiques de control del flux migratori 
pel que aquesta família, ni cap, mereix viure en aquestes condicions. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=9
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=9


 
A Catalunya es promou un model intercultural d’educació universal, basat en els 
valors de respecte a les diversitats de gènere i origen, de la igualtat de drets així com 
d’oportunitats per a totes les persones. Aquesta realitat curricular contrasta amb 
l’evidència que el sistema jurídic i administratiu d’inclusió cap a la plena ciutadania, la 
Llei d’Estrangeria, deixa fora un elevat nombre de menors en situació irregular 
(34.000 a Catalunya). La mort d’aquests menors amb mare romanesa i pare 
pakistanès, com d’altres que conviuen entre nosaltres en situació de pobresa i 
infrahabitatge, es podrien evitar si prioritzem l’interès del o de la menor modificant 
parcialment el règim comunitari, la Llei d’Estrangeria i el sistema de protecció social. 
 
Pel que fa la règim comunitari no és comprensible que la seva condició de resident no 
es pugui reconèixer plenament si les persones que viuen permanentment al territori es 
troben en situació de pobresa severa i/o sensellarisme. 
 

D’aquesta manera, cal abordar una aplicació de la normativa europea ampliada a la 
condició de residents i de la seva protecció social. El dret a residència de ciutadania 
de la UE hauria de ser una realitat per a qualsevol persona amb independència de la 
seva situació econòmica. Actualment hi ha borses de pobresa de persones 
comunitàries als nostres pobles i ciutats que no gaudeixen de la condició plena de 
ciutadania europea al territori espanyol. Els Estats no haurien de limitar els drets per 
la manca de recursos econòmics, i en canvi haurien de donar una resposta jurídica, 
administrativa i social una vegada constatada la seva situació de permanència 
continuada. 
 

Així mateix, les Administracions Públiques han de remoure tots els obstacles per 
permetre l’accés als ajuts socials de la ciutadania de la UE amb independència de la 
seva situació administrativa. Els Estats membres de la UE han de ser sobirans per 
estendre el sistema de protecció assistencial més enllà de les restriccions que la 
normativa europea estableix sobre lliure circulació i residència dels seus ciutadans. 
 

Per altra banda amb una modificació parcial de la normativa d’Estrangeria podríem 
garantir l’accés a una autorització de residència als i les menors que visquin de 
manera permanent al territori. Així com estendre la protecció d’aquests menors a la 
regularització dels seus progenitors i progenitores que alhora són les persones que 
tenen l’obligació de cuidar-los i fer efectius els seus drets. 
 

En aquest sentit, proposem la modificació de la Llei d’Estrangeria per tal que 
protegeixi especialment tots els i les menors, incloent un nou supòsit d’accés a la 
residència de llarga durada per a tots els i les menors nascuts en territori espanyol 
amb independència de la situació administrativa en què es trobin els progenitors i 
progenitores i que modifiqui l’accés a l’autorització de residència dels menors no 
nascuts a Espanya, eliminant els requisits actuals de permanència prèvia al territori 
espanyol de dos anys, de residència legal i mitjans econòmics del progenitor o 
progenitora, així com l’informe d’adequació de l’habitatge, exigint únicament, una 
permanència prèvia de més de tres mesos, empadronament i escolarització del 
menor. La vigència d’aquesta autorització de residència temporal seria d’un any 
prorrogable a dos si el menor continua residint a l’Estat espanyol. 
 

L’última reforma del Reglament d’estrangeria referent a la documentació dels menors 
no acompanyats i dels i les joves extutelats ha suposat una millora important en el 
reconeixement efectiu dels seus drets a la residència i al treball, recollint la majoria de 
les reivindicacions de les entitats d’assistència a la infància. Tot i això, ha deixat de 
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banda el drets els menors que es troben en territori espanyol amb els seus 
progenitors i progenitores o familiars (menors acompanyats), situant-los en pitjor 
condició que els menors no acompanyats quant a l’atorgament del dret a residir a 
Espanya. Urgeix, per tant, que l’Estat compleixi els seus compromisos internacionals, 
sigui respectuós amb els drets de la infància i l’adolescència, i implementi polítiques 
de protecció realment efectives per a totes i tots els menors amb independència de la 
seva situació administrativa i la dels seus progenitors. 
 

Cal eliminar tots els obstacles per permetre l’accés a les proteccions socials que 
afectin menors amb independència de la situació administrativa del menor o els seus 
progenitors. A Catalunya i al conjunt de l’Estat, on encara no s’hagi implementat, cal 
una modificació dels requisits d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania, beques 
menjador i altres proteccions socials, de manera que es permeti a les persones en 
situació irregular i especialment amb menors a càrrec, comptar amb una prestació 
econòmica seguint criteris d’exclusió econòmica i de permanència al nostre territori, 
prenent com a exemple el que s’estableix al sistema assistencial del País Basc. 
 
Alguns ajuntaments de Catalunya tenen un sistema de protecció als menors que es 
troben en situació jurídica i administrativa irregular, com per exemple els serveis de 
beques menjador per tal d’igualar en oportunitats a la resta de menors en situació de 
vulnerabilitat. Algunes AMPA’s fins i tot han hagut d’emprar els seus NIF’s per donar 
el servei de beques menjador per a tots els infants que ho necessiten i que no 
compten amb un NIE. 
 

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Reforçar a nivell local el sistema de protecció social que, indiferentment de la 
situació jurídica dels veïns i veïnes, afecti al conjunt dels seus serveis dirigits a tots els 
menors. 
 

Segon.- Instar el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a la 
modificació de les condicions d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania per tal de 
garantir l’accés a aquesta als progenitors i progenitores de tot menor que convisquin 
de forma permanent al territori nacional. 
 

Tercer.- Instar la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la 
Generalitat de Catalunya que defensi davant d’altres institucions una proposta de 
protecció integral dels menors en situació irregular i les seves famílies similar a la del 
País Basc. 
 

Quart.- Instar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a elaborar 
una modificació de la Llei d’Estrangeria per donar cobertura jurídica al conjunt de 
menors i progenitors i progenitores que conviuen de forma permanent al territori 
nacional. 
 

Cinquè.- Instar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a elaborar 
una modificació de l’aplicació del règim comunitari per tal de garantir la residència del 
conjunt de ciutadans i ciutadanes comunitaris (i els familiars de comunitaris i 
comunitàries) que viuen permanent al territori nacional, malgrat la seva situació 
econòmica. 



Sisè.-  Traslladar els presents acords al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones del Govern de l’Estat, els Departament de Drets Socials i al de 
Feminismes i Igualtat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament 
Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de 
Catalunya. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=10 

 

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

Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de 
març de 2022, per fomentar la diversitat sexual i de gènere a les 
biblioteques municipals i centres educatius 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 
de març de 2022, per unanimitat dels grups municipals assistents Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura 
d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:  
 
Les persones LGTBI+ han estat històricament perseguides, assetjades i qüestionades 
simplement per viure, sentir o expressar-se fora dels limitats marges de la 
cisheteronormativitat imposada per les nostres societats patriarcals. Durant molts 
anys, el fet d’expressar afecte per persones del mateix gènere, manifestar-se 
públicament amb atributs o comportaments assignats a un altre gènere, o no seguir 
amb els estereotips i rols predeterminats i esperables, podia comportar un càstig o, 
fins i tot, costar la pròpia vida. 
   
Recentment, però, s’estan produint canvis socials importants, fruit de la lluita històrica 
i la resistència de moltíssimes persones que, desafiant l’opressió i la violència, ens 
han permès anar conquerint drets i aconseguir ser més lliure. La data del 28 de juny 
de 1969 restarà per sempre associada a aquest canvi, amb la rebel·lió d’Stonewall 
Inn, però no podem oblidar totes les lluites anònimes, sovint clandestines, que es 
perdran per sempre més als camps de concentració, a les presons, o en el fons dels 
armaris. 
   
Per això és tan important la reivindicació de la memòria, el reconeixement de les 
lluites i disposar de referents per a la comunitat LGTBI+, després que durant dècades 
les referències a les orientacions sexuals i identitats de gènere dissidents o no 
normatives han estat escasses, amagades, ridiculitzades o perseguides. Cal conèixer 
d’on venim, reconèixer qui ens ha precedit, i prendre consciència del llarg camí que 
encara tenim per davant, per seguir treballant per una societat més justa i més lliure. 
   
I és en aquest àmbit on l’educació juga un paper essencial, per tal de donar a 
conèixer les lluites per les llibertats i visibilitzar la diversitat sexual, de gènere i 
familiar, especialment entre les noves generacions. En aquest sentit, des de les 
biblioteques municipals i de proximitat es pot contribuir en la difusió i visibilització 
d’aquesta diversitat i el trencament d’estereotips i dels models binaris preconcebuts, 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=10
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=10
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normalitzant la presència de la temàtica LGTBI a la literatura i la cultura, i per a totes 
les edats. 
   
Cada cop més hi ha una demanda de materials, per part de tot tipus de professionals i 
ciutadania en general, per poder conèixer la realitat i la història LGTBI+ i avançar cap 
a una igualtat real per a totes les persones. És important que les biblioteques 
públiques ofereixin un fons bibliogràfic i de qualitat per donar aquest servei a tot el 
territori de Catalunya. 
   
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció 
dels següents 
   
ACORDS: 
   
Primer.- Reiterar el compromís del municipi en la consecució d’una societat lliure de 
discriminacions Lgtbifòbiques i treballar pel dret de totes les persones a viure en 
igualtat de drets i en la diversitat sexual i d’identitat sexual i de gènere. 
   
Segon.- Instar l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de la Regidoria de 
Feminisme i Igualtat, a incrementar el treball conjunt amb les biblioteques municipals i 
els centres educatius per incorporar al catàleg materials amb temàtica LGTBI, com 
llibres, publicacions, estudis, còmics i recursos digitals sobre diversitat sexual, de 
gènere i familiar. 
  
Tercer.- Instar l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de la Regidoria de 
Feminisme i Igualtat, a incrementar el treball conjunt amb les biblioteques municipals i 
els centres educatius per programar xerrades, presentacions de llibres o cicles de 
lectura/autors de temàtica LGTBI. 
   
Quart.- Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a la Xarxa de 
biblioteques municipals, al Consell Comarcal, als sindicats, al conjunt d’entitats socials 
del municipi i a tota la comunitat educativa (ampes, afes i escoles). 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=11 

 

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

Municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de 
març de 2022, per la creació d'una partida fixa de cooperació al 
desenvolupament als pressupostos Municipals 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=11
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=11


 
La cooperació al desenvolupament internacional busca que els països més 
desenvolupats econòmicament ajudin el desenvolupament sostenible dels països 
desfavorits, mitjançant la creació i la consolidació d’una societat civil activa i 
compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot 
finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i 
donant suport a projectes de sensibilització i educació. 
 
També es despleguen accions humanitàries per fer front a emergències i crisis 
sobrevingudes. 
 
En els darrers anys l’ajuntament de les Franqueses del Vallès ha aprovat diverses 
mocions solidaritzant-se amb problemàtiques arreu del planeta, problemes que molts 
cops han requerit la cooperació internacional per fer-hi front. 
 
L’ajuntament de les Franqueses del Vallès ha participat en accions del Fons Català de 
Cooperació. 
 
L’objectiu internacional pels països més desenvolupats econòmicament és destinar el 
0,7% del seu pressupost a la cooperació internacional al desenvolupament. 
 
Les Franqueses del Vallès no disposa actualment d’una partida fixa per fer front a 
aquestes situacions en el seu pressupost. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Crear d’una partida econòmica al pressupost municipal de 2022, i exercicis 
posteriors, destinada a la cooperació al desenvolupament i emergències. 
 
Segon.- Establir con objectiu destinar a aquesta partida el 0,7% del pressupost 
municipal.  
 
Tercer.- Decidir la destinació d’aquesta partida per acord del Ple de les Franqueses 
del Vallès a diferents projectes i emergències que pugui sorgir durant l’any. En cas de 
no exhaurir la partida totalment o no decidir una acció concreta, aquesta partida serà 
destinada a finals d’any al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Quart.- Donar a conèixer aquests acords a la ciutadania de les Franqueses del 
Vallès, mitjançant els mitjans municipals de comunicació. 
 
Cinquè.- Fer arribar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament els presents 
acords. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=12 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=12
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=12
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13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord 

Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de 
març de 2022, en suport del poble sahrauí davant la decisió del govern 
de Pedro Sánchez Pérez-Castejón de reconèixer la sobirania del Marroc 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 
de març 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, el vot en contra del grup municipal Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, i l’abstenció del grup municipal Ciutadans les 
Franqueses del Vallès, que es transcriu íntegrament a continuació:  
 
Atès, que davant la decisió del govern de l’estat a reconèixer que el Sàhara forma part 
del Marroc a través d’una autonomia. 
 
Atès, que aquesta és una decisió que va en contra de la resolució 690 del 29 d’abril 
de 1991 de les Nacions Unides (ONU) que reconeix el dret del poble sahrauí a la seva 
autodeterminació. 
 
Atès, que el pla establia un període de transició en el qual el poble del Sàhara 
Occidental hauria de triar entre la seva independència o la integració al Marroc. 
 
Atès, que han passat més de 30 anys sense que s’hagi produït el referèndum 
d’autodeterminació pel bloqueig del govern marroquí. 
 
Atès, que el poble sahrauí viu en una zona oferida pel govern d’Algèria, en unes 
condicions molt precàries. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Afirmar el nostre suport al poble Sahrauí i a la seva lliure determinació tal 
com determina l’ONU. 
 
Segon.- Lamentar profundament i rebutjar la decisió del govern de Pedro Sánchez de 
donar suport al pla autonomista del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Considerem 
que aquest gir diplomàtic històric suposa un trencament unilateral inacceptable amb el 
consens de les resolucions de les Nacions Unides. 
 
Tercer.- Considerar del tot inadmissible que el dret internacional i els drets el poble 
sahrauí es vegin vulnerats i supeditats a altres interessos per afavorir la millora de les 
relacions diplomàtiques entre el Regne de Marroc i el Regne d’Espanya. 
 
Quart.- Reafirmar que la resolució de l’estatus final del Sàhara Occidental, territori 
pendent de descolonitzar, passa per un referèndum d’autodeterminació, on es 
pregunti sobre la independència, i pel respecte a la voluntat democràtica expressada 
pel poble sahrauí. 
 



Cinquè.- Exigir, per tant, que el Govern espanyol rectifiqui immediatament aquesta 
decisió i aposti de forma clara i amb actitud proactiva per la celebració d'un 
referèndum d'autodeterminació on prevalgui la sobirania del poble sahrauí, com ho 
demana Nacions Unides a partir de les diferents resolucions aprovades. 
 
Sisè.- Demanar a la UE que adopti i defensi una posició ferma i unitària en relació 
amb el conflicte del Sàhara Occidental, en la línia de les resolucions de Nacions 
Unides, i que treballi de manera constructiva per fer prevaldre el dret internacional. 
Demanem alhora a la UE que, dins del marc dels principis fonamentals de la Unió, 
propiciï unes relacions de bon veïnatge amb el Marroc i la resta de països del 
veïnatge sud. 
 
Setè.- Secundar totes les iniciatives que vagin en aquest sentit, sigui a través de 
mobilitzacions o ajudes. 
 
Vuitè.- Enviar aquests acords a la representació de la República Sahrauí, al Front 
Polisario, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups del Parlament de 
Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya, i informar a la ciutadania de les 
Franqueses del Vallès via dels mitjans de comunicació municipals. 
 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=13 

 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 

14.Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220331&punto=14 
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