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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2022/7

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 de juny de 2022

Durada

Des de les 19.02 fins a les 20.37 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Masia de Can Ribas - Centre de
Recursos Agraris

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

NO

Moisés Torres i Enrique, regidor

SÍ

Montse Vila i Fortuny, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

SÍ

Sònia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Reche Lavado, regidora

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, regidor

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Imma Ortega i Martí, regidora

SÍ

Àngel Profitós i Martí, regidor

NO

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:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part dispositiva i activitat de control
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es
delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1253 a 2022-1544 corresponents al període
comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2022
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/16 a
JGL/2022/19 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i
31 de maig de 2022
4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1682 de data 15 de juny, en
què es resol designar els representants del grup municipal Imagina Esquerra en
Comú - Acord municipal als òrgans col·legiats municipals i comissions

B) Part resolutiva
5. Proposta d’aprovació de la designació de representants de la Corporació al Consell
de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental
6. Proposta d’aprovació de la Declaració Institucional de lluita contra el frau i del Pla
de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
7. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2023
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8. Proposta de ratificació de la resolució de mutu acord del contracte d'obres
consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N
de les Franqueses del Vallès", adjudicat a la UTE formada per les empreses Abolafio
Construcciones, SL i Cobra Instalaciones y Servicios, SA
9. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa
Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juny de
2022, perquè es declari no apte per a la implantació de parcs solars tot el sòl no
urbanitzable de les Franqueses del Vallès, per raons de seguretat alimentària i de
preservació del territori agroforestal periurbà
10. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat PopularAlternativa Municipalista, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Junts per les
Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juny de 2022,
per aprovar el manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació
11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord
municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juny de
2022, demanant la prioritat de la implantació en teulades de la producció d'energia
elèctrica fotovoltaica al municipi i una nova moratòria de la instal·lació de
macroprojectes de centrals fotovoltaiques en sòl no urbanitzable
C) Precs i preguntes
D) Donar compte de les renúncies de càrrecs electes
12. Donar compte de la renúncia del senyor Àngel Profitós i Martí al càrrec de regidor
en representació del grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal
(IEC-AM)
13. Donar compte de la renúncia de la senyora Maria Forns i Roca al càrrec de
regidora en representació del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat PopularAlternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt)

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/2022/6, que correspon a la sessió ordinària del dia 26 de maig 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 quinze
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=20220630&punto=1

2.
Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2022-1253 a 2022-1544 corresponents al període
comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2022

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2022-1253 a 2022-1544 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 31 de maig 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=20220630&punto=2

3.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2022/16 a JGL/2022/19 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2022

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2022/16 a JGL/2022/19 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 1 i 31 de maig 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=20220630&punto=3

4.
Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1682 de data 15 de
juny, en què es resol designar els representants del grup municipal Imagina
Esquerra en Comú - Acord municipal als òrgans col·legiats municipals i
comissions
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Antecedents de fet
1. El grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM) ha
presentat instància en data 6 de juny de 2022 i amb registre d’entrada número 2022E-RE-2594, sol·licitant la modificació dels representants del seu grup municipal en
diferents òrgans col·legiats municipals.
Fonaments legals
Article 58.3 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.
Article 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Articles 16, 17, 24, 34 i 35 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del
Vallès.
En virtut de les facultats atorgades per acords plenaris de data 11 de juliol de 2019 i
29 d’abril de 2021, i vistes les designacions efectuades pel grup municipal,
RESOLC:
Primer.- Designar els següents regidors i regidores del grup municipal Imagina
Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM) als òrgans col·legiats municipals i
comissions següents:
Junta de Portaveus
Representant titular
Imma Ortega i Martí

Representant suplent
Rafael Bernabé Pérez

Comissió Informativa d’assumptes de Ple
Representant titular
Imma Ortega i Martí

Representant suplent
Rafael Bernabé Pérez

Comissió de seguiment del contracte de gestió i explotació del servei municipal
d’aigua potable
Representant titular
Rafael Bernabé Pérez

Representant suplent
Imma Ortega i Martí

Comissió Especial de Comptes
Representant titular
Rafael Bernabé Pérez

Representant suplent
Imma Ortega i Martí

Comissió del Nomenclàtor
Representant titular
Rafael Bernabé Pérez

Representant suplent
Imma Ortega i Martí

Comissió de Govern i Economia
Representant titular
Rafael Bernabé Pérez

Representant suplent
Imma Ortega i Martí

Comissió de Territori i Ciutat
Representant titular
Imma Ortega i Martí

Representant suplent
Rafael Bernabé Pérez

Comissió d’Acció Comunitària i Benestar
Representant titular
Rafael Bernabé Pérez

Representant suplent
Imma Ortega i Martí

Comissió de Serveis a la Persona
Representant titular
Imma Ortega i Martí

Representant suplent
Rafael Bernabé Pérez

Comissió de Presidència
Representant titular
Rafael Bernabé Pérez

Representant suplent
Imma Ortega i Martí

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de
la Corporació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones designades i a les àrees
interessades de l’Ajuntament.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=4

B) PART RESOLUTIVA

5. Proposta d’aprovació de la designació de representants de la
Corporació al Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès
Oriental

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
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1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar, en data 21 de juliol de 2021, la
creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i el
seu Reglament orgànic, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el
18 d’octubre de 2021 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 18 de
novembre de 2021.
2. El Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental és un
òrgan de participació territorial de caràcter consultiu, informatiu i de proposta del
Vallès Oriental, sent un Consell Sectorial de participació de caràcter permanent.
3. El Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental està
integrat, entre altres, pel Consell Plenari i per la Comissió Permanent. L’Ajuntament
de les Franqueses del Vallès és membre integrant tant del Consell Plenari com de la
Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del
Vallès Oriental.
4. D’acord amb els articles 10 i 13 del Reglament, el nomenament i la substitució dels
membres del Consell Plenari i de la Comissió Permanent del Consell de la Formació
Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental que actuen com a representants ha de
ser objecte d'acord exprés per part de les organitzacions corresponents, que haurà de
ser degudament comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental. A més, aquestes
hauran de nomenar a una persona suplent. La durada màxima de l’acord de
nomenament i suplència és de 4 anys, sens perjudici que pugui prorrogar-se
mitjançant acord exprés que haurà de ser comunicat al Consell Comarcal del Vallès
Oriental.
5. Vista la provisió de l’Alcalde de data 3 de juny de 2022.
6. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 3 de juny de 2022.
Fonaments legals
1. Articles 22.2 i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local.
2. Articles 52.2.b) i 114.3.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.
3. Article 50.4 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.
4. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i
bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern a Catalunya.
5. Reglament orgànic del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès
Oriental.
Per tot això, com a Alcalde-President proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents

ACORDS:
Primer.- Designar la regidora senyora Raquel Conrada Cortés González com a
representant titular de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el Consell Plenari
del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, i el regidor
senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant suplent.
Segon.- Designar la regidora senyora Raquel Conrada Cortés González com a
representant titular de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en la Comissió
Permanent del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, i
el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant suplent.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones designades i al Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i les abstencions
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 12 vots a favor i 3 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=5

6. Proposta d’aprovació de la Declaració Institucional de lluita contra el
frau i del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
L’aprovació del Reglament UE 2021/241 del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR),
imposa tot un seguit d’obligacions als Estats Membres que han estat materialitzades en
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) elaborat per l’Estat
espanyol i, en concret, en l’Ordre HFP 1030/2021m de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gestió del PRTR, que recull en l’article 6 de Reforç de
mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d’interès, que «tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les
mesures de PRTR haurà de disposar d’un PLA DE MESURES ANTIFRAU que permeti
garantir i declarar que, en el seu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat
de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en allò que es refereix a la
prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos».
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Per complir amb aquesta obligació, l’Ajuntament, mitjançant un grup de treball
interdisciplinari i amb el suport de l’ACM, ha elaborat una proposta de Pla de mesures
antifrau que es basa en allò establert a l’Ordre HFP 1030/2021 i en les recomanacions
dels serveis jurídics de l’ACM.
Vist l’informe jurídic emès en data 15 de juny de 2022.
Fonaments legals
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del consell de 12 de febrer de 2021
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i resta de normativa que
la desplega.
Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública
de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels
contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Púbic (art. 23 i 24).
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
Local de Catalunya.
Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Decret 8/2021, de 9 de febrer, de transparència i accés a la informació pública.
Aquesta regidora de l’àrea de Règim Intern 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 declaració institucional que es transcriu a continuació, i que es
correspon a l’Annex IV del Pla de Mesures Antifrau:
«L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té un compromís institucional amb els més alts
estàndards en compliment de les normes legals, ètiques i morals i els més estrictes principis
d’integritat, objectivitat i honestedat.
L’Ajuntament es compromet en la lluita contra el frau i la corrupció en l’exercici de les seves
funcions i declara la seva intenció de gestionar amb celeritat i de forma adequada els conflictes
d’interessos. Tanmateix es compromet a promoure una cultura de compliment que exerceixi un
efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d’activitat fraudulenta i que faci possible la seva
prevenció, detecció, correcció i persecució de forma proporcionada, eficaç, adequada i ajustada
en el temps.

L’ajuntament es compromet a adoptar els procediments de gestió i un model de control que
asseguri una tramitació eficaç i ajustada amb els millors estàndards ètics dels expedients
mitjançant els quals s’obtinguin i destinin els fons de la UE, de tal forma que compleixi les
finalitats previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Per altra banda, el personal de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, en la seva
condició d’empleats/des públics/ques, assumeixen i comparteixen aquest compromís, tenint
entre altres deures els de vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la
Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han d’actuar d’acord amb els següents
principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat,
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia,
honestedat, promoció de l’entorn cultural i ambiental, i respecte a la igualtat entre dones i
homes (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP).»

Segon.- APROVAR el PLA DE MESURES ANTIFRAU de l’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS, que es transcriu a continuació:
«1. ANTECEDENTS
NextGenerationEU és un instrument amb caràcter temporal aprovat pel Consell Europeu el 21
de juny de 2020, el qual està dotat amb més de 800.000 milions d’euros, que contribuirà a
reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus.
L’element central de NextGenerationEU és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en
endavant MRR) dotat amb 732.800 milions d’euros en préstecs i subvencions disponibles per
donar suport a les reformes i inversions iniciades pels països de la UE. L’objectiu d’aquest
mecanisme és mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia COVID-19 i fer que les
economies i les societats europees siguin més sostenibles i resilients i estiguin millor
preparades per als reptes i les oportunitats de les transicions ecològica i digital.
L’establiment del MRR es va fer a través del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de febrer de 2021, i publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea el 18 de
febrer de 2021.
Cada estat membre ha de dissenyar una Pla de Recuperació i Resiliència que inclogui les
reformes i els projectes d’inversió necessaris per assolir els objectius que s’ha marcat el MRR:
- Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE;
- Reforçar la capacitat de resiliència i ajust dels Estats membres;
- Mitigar l’impacte social i econòmic de la crisi de la COVID-19;
- Donar suport a les transicions verdes i digitals.
Les administracions públiques han d’adaptar els procediments de gestió i el model de control.
Algunes mesures d’agilització es van establir en el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública
i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR). A
més, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va aprovar l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
L’article 22 del Reglament (UE) 2021/241 estableix que «a l’executar el Mecanisme (de
Recuperació i Resiliència) els Estats membres, en la seva condició de beneficiaris o prestataris
de fons en el marc del Mecanisme, adoptaran totes les mesures adequades per protegir els
interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les
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mesures finançades pel Mecanisme s’ajusti al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular
en allò que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d’interessos. A tal efecte, els Estats membres establiran un sistema de control intern eficaç i
eficient i recuperaran els fons abonats erròniament o utilitzats de manera incorrecta (...)»
L’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021 estableix que «amb la finalitat de donar compliment a les
obligacions que l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos
financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, tota entitat, decisora o executora, que
participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un «Pla de Mesures
Antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons
corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en allò a
que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d’interessos.»
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès disposa del Codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat inicialment per acord de Ple el dia 29 de juny
de 2021, el qual s’elevà a definitiu al no haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions durant
el termini d’exposició pública. Aquest document està disponible en el portal de transparència de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de novembre de 2021.
Per tots els motius anteriorment esmentats, s’ha procedit a la redacció d’aquest Pla de mesures
antifrau que serà desplegat de conformitat amb el que es determina en el propi document. Les
mesures d’aquest Pla s’estructuren al voltant dels quatre elements clau del cicle antifrau:
prevenció, detecció, correcció i persecució.
2. OBJECTE I ABAST DEL PLA DE MESURES ANTIFRAU
El Pla té per objecte definir les principals accions que s’han d’adoptar per evitar el mal ús o el
frau dels recursos financers del PRTR i, d’aquesta manera, prevenir, detectar i establir mesures
correctores perquè els recursos financers procedents de la Unió Europea s’apliquin de forma
òptima i compleixin amb les finalitats per a les quals han estat assignats.
Aquest Pla es configura com un instrument de planificació viu i flexible, en el sentit que es podrà
anar modificant a mesura que es puguin dictar instruccions, normatives o guies per a elaborar
aquests plans de mesures antifrau. També pretén estar en contínua revisió en relació amb
cadascuna de les actuacions plantejades en la lluita contra el frau per a perfeccionar-les.
El Pla té l’estructura de les mesures que l’article 6 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre determina, en relació a les quatre àrees clau de l’anomenat cicle antifrau: prevenció,
detecció, correcció i persecució. Serà d’aplicació a les actuacions que dugui a terme
l’ajuntament i els seus patronats per a l’execució dels fons del MRR, dins de les obligacions
establertes en el PRTR.
Com s’ha dit anteriorment, aquest Pla és un instrument viu i flexible i la seva revisió podrà ser
anual o quan requereixi una actualització. En tot cas, l’avaluació del risc, impacte i probabilitat
de risc de frau, es revisarà anualment i/o quan s’hagi detectat algun cas de frau i/o hagin canvis
significatius en els procediments o en el personal.
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
3.1 Normativa Europea
* Tractat de Funcionament de la Unió Europea
* Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del consell de 12 de febrer de 2021 pel
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i resta de normativa que la desplega

* Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de
2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament
Financer de la UE)
* Directiva (UE) 2017/1371, del Parlament europeu i del Consell de 5 de juliol de 2017, sobre la
lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal
(Directiva PIF).
* Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019,
relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
* Reglament (CE, Euratom) 2988/1995 del Consell, de 18 de desembre de 1995, relatiu a la
protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees
3.2 Normativa interna (estatal)
* Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la
modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del
Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.
* Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
* Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, pel qual s’estableix el procediment i format de la
informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les
mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
* Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la
concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana
Espanyola i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les
subvencions pel procediment de concurrència competitiva.
* Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
* Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que
es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
* Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)
* Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Púbic (art. 23 i 24)
* Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
* Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals
* Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques
* Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, dret d’accés a la informació pública i al bon
govern
* Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
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3.3 Normativa interna (autonòmica)
* Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya.
* Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
* Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
* Decret 8/2021, de 9 de febrer, de transparència i accés a la informació pública
* Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre, d’adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya
per part del Govern de la Generalitat i l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu
sector públic.
4. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest Pla és d’aplicació a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i als seus patronats
municipals, d’acord amb la legislació bàsica sobre règim jurídic del sector públic.
Així mateix, les mesures del Pla seran aplicables, amb el grau d’obligatorietat corresponent, a
les entitats i persones beneficiàries privades, socis, contractistes i subcontractistes, i qualsevol
altra entitat que formi part del sector públic local, que resultin perceptors o les actuacions de les
quals siguin finançables amb fons públics provinents del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència en el marc de les diverses inversions i components als quals l’ajuntament pogués
optar.
5. CONCEPTES I DEFINICIONS
Tenint en compte les definicions de frau, corrupció i conflicte d’interessos contingudes en la
Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers del
Unió (Directiva PIF), i en el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu del
Consell, de 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió
(Reglament Financer de la UE) i recollides en l’Annex III.C de l’Ordre HFP/1030/2021, s’adopten
com a tals, les següents definicions:
5.1 Conflicte d’interessos
a) Concepte
S’entén que existeix conflicte d’interessos, de conformitat amb l’article 61 del Reglament (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer) «quan els
agents financers i la resta de persones que participen en l’execució del pressupost, tant de
forma directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes preparatoris,
l’auditoria o el control, vegin compromès l’exercici imparcial i objectiu de les seves funcions per
raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol altre
motiu directe o indirecte d’interès personal». Correspon a les autoritats nacionals, de qualsevol
nivell, evitar i/o gestionar els potencials conflictes d’interessos.
En conseqüència, el conflicte d’interessos:
- Resulta aplicable a totes les partides administratives i operatives i a tots els mètodes de gestió.
- Cobreix qualsevol tipus d’interès personal, directe o indirecte
- Reclama l’actuació davant qualsevol situació que es percebi com a un potencial conflicte
d’interessos

b) Actors implicats en els possibles conflictes d’interessos:
- Els/les empleats/des públics/ques als quals s’encomanin les tasques de gestió, control i
pagament, així com la resta d’agents en els quals es deleguin alguna/es d’aquesta/es funció/ns.
- Els/les beneficiaris/es privats/des, socis/es, contractistes i subcontractistes, les actuacions de
les quals siguin finançades amb fons de l’MRR, que puguin actuar en favor dels seus propis
interessos, però en contra dels interessos financers de la UE, en el marc d’un conflicte
d’interessos.
c) Classificació dels possibles conflictes d’interessos:
S’han tingut en compte els següents:
- Conflicte d’interessos aparent: quan els interessos privats d’un/a empleat/da públic/a o
beneficiari/a puguin comprometre l’exercici objectiu de les seves funcions o obligacions, encara
que finalment no es trobi un vincle identificable i individual amb aspectes concrets de la
conducta, el comportament o les relacions de dita persona (o una repercussió en els esmentats
aspectes)
- Conflicte d’interessos potencial: quan un/a empleat/da públic/a o beneficiari/a tingui interessos
privats de tal naturalesa que podrien ocasionar un conflicte d’interessos en el cas de que
haguessin d’assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.
- Conflicte d’interessos real: existeix un conflicte entre el deure públic i els interessos privats
d’un/a empleat/da públic/a o en el qual l’empleat/da públic/a tingui interessos personals que
puguin influir de manera indeguda en l’exercici dels seus deures i responsabilitats oficials.
5.2 Frau
La Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de
la Unió (des d’ara, Directiva PIF) estableix que els Estats membres adoptaran les mesures
necessàries per garantir que el frau que afecti els interessos financers de la Unió constitueix
una infracció penal quan es cometin intencionadament, concretant un règim sancionar en
l’article 7. En compliment d’aquesta previsió, la directiva ha estat transposada a l’ordenament
jurídic espanyol mitjançant la Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal per a transposar Directives de la
Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d’índole internacional.
D’acord amb l’article 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371 (PIF) la definició de frau en matèria de
despeses consisteix en qualsevol «acció o omissió intencionada, relativa:
* A la utilització o a la presentació de declaracions o de documents falsos, inexactes o
incomplets, que tinguin per efecte la percepció o la retenció indeguda de fons procedents del
pressupost general de les Comunitats Europees o dels pressupostos administrats per les
Comunitats Europees o pel seu compte.
* A l’incompliment d’una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix
efecte.
* Al desviament d’aquests mateixos fons amb altres fins distints d’aquells per als quals van ser
concedits en un principi»
Es fa la precisió que l’existència d’una irregularitat no sempre implica la possible existència de
frau; la concurrència d’intencionalitat és un element essencial en el frau, element que no es
precís que es doni perquè existeixi una irregularitat.
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5.3 Irregularitat
L’article 1.2 del Reglament (CE, Euratom) 2988/1995 del Consell, de 18 de desembre de 1995,
relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees, estableix que
«constituirà irregularitat tota infracció d’una disposició del dret comunitari corresponent a una
acció o omissió d’un agent econòmic que tingui o tindria per efecte perjudicar el pressupost
general de les Comunitats o als pressupostos administrats per aquestes, ja sigui mitjançant la
disminució o la supressió d’ingressos procedents de recursos propis percebuts directament per
compte de les Comunitats, ja siguin mitjançant una despesa indeguda».
L’element definidor de la irregularitat és l’absència d’intencionalitat en l’acció o omissió de
l’agent econòmic.
5.4 Corrupció activa:
L’acció de qualsevol persona que promet, ofereix o confereix, directament o a través d’una
persona intermediària, un avantatge de qualsevol tipus a una persona al servei de l’Ajuntament,
per a ella o per a una tercera persona, per tal d’actuar o abstenir-se d’actuar, d’acord amb el seu
deure o en l’exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o sigui susceptible de
perjudicar els interessos financers de la Unió.
5.5 Corrupció passiva
L’acció d’una persona al servei a l’ajuntament que, directament o a través d’una persona
intermediària, sol·licita o rep avantatges de qualsevol tipus, per a sí mateixa o per a terceres
persones, o accepta la promesa d’un avantatge, per tal d’actuar, o s’absté d’actuar, d’acord amb
el seu deure o en l’exercici de les seves funcions, de tal manera que perjudiqui o que pugui
perjudicar els interessos financers de la Unió.
5.6 Altres conceptes importants per aquest Pla són:
Integritat institucional: la integritat institucional d’un ens públic és el resultat de l’actuació diària
de totes i cadascuna de les persones que treballen dins o per a l’organització. La integritat
institucional va més enllà d’aprovar una política d’anticorrupció o redactar un codi ètic. Es
produeix quan el funcionament operatiu de la institució (polítiques, processos i procediments,
sistemes de treball, etc.), els estàndards ètics i les estratègies de prevenció de la corrupció
estan plenament integrats per permetre assolir les finalitats (l’interès general) per a les quals la
institució va ser creada. Quanta més coherència i consistència hagi entre totes aquestes
actuacions i els principis, valors i normes de l’ordenament jurídic, més integritat institucional
haurà.
Cultura administrativa íntegra: cultura administrativa en la qual els processos, conductes i
resultats de l’acció municipal responen de forma explícita a un conjunt de normes, principis i
valors ètics i de transparència.
Risc: probabilitat que es produeixi un dany, una lesió, una pèrdua, una responsabilitat o
qualsevol altre efecte nociu per a una institució pública o per a l’interès general, a causa de
vulnerabilitats que poden ser internes o externes a aquella organització.
Bandera vermella: indicador de detecció de possibles situacions de frau. Es tracta d’un sistema
d’indicadors utilitzat, principalment, en la gestió de fons europeus. La materialització d’una
bandera vermella no implica necessàriament l’existència de frau (Annex VII)
6. ÒRGANS
Per tal de garantir una adequada aplicació de les mesures que preveu aquest Pla de mesures
Antifrau, s’estableixen els òrgans que seguidament s’indiquen:

a) La Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs
b) La Comissió Antifrau i gestió del canal de denúncies
6.1 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès disposa d’un codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat definitivament i publicat en el BOPB el 4 de
novembre de 2021 i en el DOGC núm. 8541 d’11 de novembre de 2021.
La seva composició, funcions i sistema de funcionament ve determinat en l’article 6 del citat
codi, amb el redactat que resulti vigent en cada moment.
6.2 COMISSIÓ ANTIFRAU I DE GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES
Per garantir la correcta aplicació de les mesures antifrau associades a la gestió dels fons MRR
es designa una Comissió Antifrau i de Gestió de Canal de Denúncies, a la qual correspondrà, en
tot cas, gestionar les comunicacions i denúncies vinculades als projectes finançats per fons
europeus NextGenerationEU.
Aquesta Comissió és exclusivament de caràcter tècnic, actuarà de forma col·legiada i sense
estar sotmesa a ordres jeràrquiques que condicionin la seva actuació en l’àmbit municipal,
especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.
La Comissió, en l’exercici de les seves funcions, però molt especialment en la tramitació de les
comunicacions, incloses les que rebi pel canal de denúncies, la proposta de mesures de millora,
formulació de recomanacions i emissió d’informes, adoptarà els seus acords amb la conformitat
de la majoria simple dels seus membres.
Composició
La Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies estarà integrada per personal tècnic
municipal designat mitjançant Decret d’alcaldia. El nombre d’integrants serà de, com a mínim,
cinc persones entre les quals, hauran de ser-hi necessàriament les responsables de la
intervenció i la tresoreria municipals
Assumiran les funcions de presidència i secretaria de la Comissió les persones que es designin
mitjançant decret de l’alcaldia.
La Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies podrà requerir l’assistència de
personal de qualsevol dels serveis municipals, en funció de la naturalesa dels temes que
s’hagin de tractar en cadascuna de les sessions que celebri.
La direcció, impuls i coordinació d’aquesta comissió recaurà en la presidència de la comissió, la
qual, disposarà de vot de qualitat en cas d’empat en qualsevol votació que es dugui a terme.
Funcions
A la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies se li assignen, en relació amb les
actuacions que es portin a terme per a la gestió dels fons del MRR i els projectes que se’n
derivin, les funcions següents:
1) Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant que hi hagi un control intern efectiu per
prevenir i detectar possibles fraus.
2) Definir i dissenyar les mesures necessàries per prevenir, detectar, corregir i perseguir els
intents de frau.
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3) Gestionar les comunicacions i denúncies de frau, conflictes d’interès i fer les tasques de
comprovació quan siguin procedents.
4) Analitzar les comunicacions, declarant-ne l’admissió o inadmissió i fer les tasques de
comprovació quan siguin procedents.
5) Formular recomanacions i proposar millores i mesures preventives addicionals en la gestió
ètica i l’aplicació dels principis de bon govern o bona administració, posant fi a la comprovació
dels fets comunicats.
6) Assistir i col·laborar en l’inici, tramitació i resolució dels expedients informatius en cas de
sospita de frau, sol·licitant tota la informació que es consideri pertinent a les persones i serveis
implicats en el mateix, per a la seva oportuna anàlisi.
7) Emetre informe en els expedients informatius iniciats, proposant el seu possible arxivament,
en cas que les sospites siguin infundades, o proposar l’adopció de les mesures correctores
oportunes si es conclou que el frau s’ha produït realment.
8) Informar a l’Alcaldia – Presidència de les conclusions assolides en els expedients informatius
iniciats i, si escau, de les mesures correctores proposades, sens perjudici de l’informe que
s’haurà d’emetre de conformitat amb l’apartat 11
9) Facilitar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar per la
recuperació de les quantitats rebudes indegudament per les persones beneficiàries, o proposar
l’inici dels expedients sancionadors en matèria administrativa i/o penal.
10) Portar un registre de les actuacions realitzades, les incidències detectades i els expedients
informatius iniciats i resolts.
11) Elaborar un informe anual complet sobre les activitats dutes a terme per la Comissió Antifrau
i de Gestió del Canal de Denúncies en l’àmbit de la seva competència, del qual se’n donarà
compte a l’Alcaldia – Presidència i al Ple de la Corporació. L’informe mantindrà l’anonimat de les
persones i/o entitats que presentin una comunicació a través del Canal de Denúncies o
qualsevol altre mecanisme anàleg.
12) Garantir la confidencialitat de les persones que presentin una comunicació a través del
canal de denúncies o qualsevol altre mecanisme anàleg, i protegir-los en els seus drets per tal
que no se’n puguin derivar perjudicis per a qui formula la comunicació de bona fe.
13) Garantir la confidencialitat i atorgar la deguda protecció als càrrecs i la resta de persones al
servei de la corporació en el procés de comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat no
impedeix la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en l’exercici de la seva
funció jurisdiccional, o la fiscalia i oficina antifrau en exercici de les facultats d’investigació.
Règim de reunions
De manera ordinària, la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies s’ha de reunir
almenys amb periodicitat semestral per tractar els assumptes que li són propis.
A més d’aquestes reunions ordinàries, podrà reunir-se en qualsevol moment de manera
extraordinària, quan algun dels seus membres així ho sol·liciti a la presidència de la Comissió.
La convocatòria s’ha de fer amb una antelació mínima de 48 hores i ha d’anar acompanyada
d’un ordre del dia dels assumptes a tractar i, si s’escau, de la documentació corresponent a
cada punt de l’ordre del dia.

De cadascuna d’aquestes reunions, s’aixecarà l’acta corresponent que haurà de ser aprovada
per la Comissió en la reunió posterior a la celebració de la mateixa.
7. AVALUACIÓ DE RISCOS
Per dissenyar i aplicar mesures antifrau proporcionades i efectives la Comissió Antifrau i de
Gestió del Canal de Denúncies partirà de l’autoavaluació dels riscos incorporada en aquest Pla
en l’annex I (mapa de riscos)
7.1 Àmbit de risc avaluat
L’àmbit de l’avaluació de riscos afecta a l’àmbit de la contractació i a qualsevol altre àmbit que
afecti de forma directa o indirecta amb la tramitacions del Fons Next Generation EU.
7.2 Determinació del nivell de risc
El nivell de risc s’ha determinat a partir de la combinació entre la probabilitat d’ocurrència i de
l’impacte o gravetat del risc en el cas que es materialitzi.
La probabilitat d’ocurrència resulta d’aplicar dues anàlisis complementàries: la freqüència en
l’ocurrència, que es determina en funció de les vegades que ha ocorregut en el passat recent, i
la factibilitat de materialització del risc, en funció de si s’aprecien factors potenciadors del risc i
de si hi ha implantades accions mitigadores. D’aquesta combinació es determina si la
probabilitat és baixa, mitjana o alta.
Per altra banda, l’impacte o gravetat es mesura en una «escala de color» en funció de les
conseqüències derivades de la materialització del risc, principalment en termes d’afectació
patrimonial i dany a la imatge institucional (interna i externa). L’impacte resultant podrà ser baix,
mig o alt.
Una vegada determinada la probabilitat i l’impacte, el nivell de risc s’establirà a partir de la
següent matriu de risc que combina els dos factors
MATRIU DE NIVELL DE RISC

Probabilitat

Baixa
Mitja
Alta

Baix
BAIX
BAIX
MODERAT

IMPACTE
Mig
BAIX
MODERAT
ALT

Alt
MODERAT
ALT
ALT

LLINDARS DE PROBABILITAT
Probabilitat baixa: és improbable que el risc es materialitzi. No ha ocorregut en els dos darrers
anys. No s’aprecien factors potencials del risc, o concorren alguns factors potenciadors però hi
ha implantades accions orientades a mitigar el risc.
Probabilitat mitja: és possible que el risc es materialitzi. Ha ocorregut almenys un cop l’any.
Concorren alguns factors potenciadors del risc i no hi ha implantades accions mitigadores o hi
ha dubtes sobre la seva eficàcia.
Probabilitat alta: és altament probable que el risc es materialitzi. Ha ocorregut diversos cops
l’any. Concorren diversos factors potenciadors del risc. No hi ha implantades accions
mitigadores del risc o hi ha dubtes sobre la seva eficàcia.
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LLINDARS D’IMPACTE
Baix: per exemple, conductes que evidencien dèficits en els models o sistemes de planificació i
gestió pública, o petites irregularitats que suposen infraccions administratives lleus. Conductes
que ocasionen danys limitats i fàcilment reversibles a la imatge institucional.
Mig: per exemple, incompliments que afecten la prestació de serveis. Irregularitats
administratives sense danys significatius al patrimoni, conductes amb un impacte moderat en la
imatge de la institució.
Alt: per exemple, ús indegut de càrrec o fons públic en benefici particular. Ús irregular de càrrec,
fons o mitjans públics amb danys significatius al patrimoni. Indici d’infraccions penals o
administratives greus. Dany reputacional important a la institució.
ORDRE DE PRIORITZACIÓ DEL RISC RESULTANT DE L’AVALUACIÓ
A través d’aquesta matriu es determina un ordre orientatiu de prioritat en l’acció correctiva o
contingent per part de l’ens local, amb la finalitat d’ajudar a prioritzar la dedicació de recursos de
manera cost-efectiva.

Probabilitat

Baixa
Mitja
Alta

Baix
BAIX – 4t
BAIX - 4t
MODERAT - 2n

IMPACTE
Mig
Alt
BAIX - 4t
MODERAT - 3r
MODERAT - 2n
ALT - 1r
r
ALT - 1
ALT - 1r

7.3 Revisió de les avaluacions de risc
A partir de l’autoavaluació de riscos que figura a l’annex I, la Comissió Antifrau i de Gestió del
Canal de Denúncies determinarà i concretarà aquells riscos que siguin rellevants per assolir els
objectius del Pla de garantir els interessos financers de la UE i la correcta execució dels
projectes finançats amb fons provinents de la UE que formin part del PRTR. També podrà
proposar la inclusió d’altres riscos que no figuren en l’annex I, com per exemple, el risc que
produeix el sobrefinançament d’una mateixa operació, projecte o actuació amb càrrec a
diferents fons.
Les avaluacions de risc es revisaran, com a mínim, amb periodicitat bianual.
No obstant això, la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies podrà procedir a la
realització d’una nova avaluació dels riscos quan es doni alguna de les circumstàncies
següents:
a) Es produeixin canvis normatius o organitzatius o aparició de noves circumstàncies
b) Es detectin punts febles davant el frau o es produeixi algun cas de frau
c) Hagi canvis significatius en els procediments o en el personal assignat als processos
objecte de control.
8. MESURES PREVENTIVES
8.1 Marc d’integritat. Principis ètics i normes de conducta. Declaració institucional.
Comissió Antifrau
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès disposa d’un Codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Annex II), aprovat inicialment per acord de Ple el dia
29 de juny de 2021, el qual s’elevà a definitiu al no haver-se presentat al·legacions i/o
reclamacions durant el termini d’exposició pública. Aquest document està disponible en el portal
de transparència de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de
novembre de 2021

A la resta de personal municipal li és d’aplicació el Capítol VI del Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
Deures dels empleats públics, que regula els deures dels empleats públics i el codi ètic.
Concretament són els articles 52 (deures dels empleats públics. Codi de Conducta), article 53
(principis ètics) i article 54 (principis de conducta). S’incorpora com a Annex III el codi de
conducta regulat en el TREBEP.
També és d’aplicació l’Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre, d’adopció del Codi ètic del servei
públic de Catalunya per part del Govern de la Generalitat i l’Administració de la Generalitat i les
entitats del seu sector públic, publicat en el DOGC núm. 8532 de 28 d’octubre de 2021.
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès incorpora una Declaració – Compromís Institucional
en la lluita contra el frau i la corrupció (Annex IV), que haurà de ser sotmès a aprovació pel Ple
de la Corporació en el moment de l’aprovació d’aquest Pla de Mesures Antifrau
A més, l’ajuntament disposa de l’Ordenança municipal de transparència i administració de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, (Annex V)
aprovada inicialment el 30 de març de 2017 pel Ple de la Corporació, i que va esdevenir
aprovada definitivament al no presentar-se al·legacions i/o reclamacions durant el termini
conferit per a aquest tràmit. Aquest document està disponible en el portal de transparència de
l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de juny de 2017.
També es preveu com a mesura preventiva la creació de la Comissió Antifrau i de Gestió del
Canal de Denúncies (apartat 6.2 d’aquest pla)
8.2 Declaració d’adhesió al Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
S’estableix l’obligació per a totes les persones responsables o que intervinguin de manera
qualificada en la tramitació i la gestió dels projectes vinculats als fons MRR de signar una
declaració d’adhesió al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de les Franqueses
del Vallès. Amb aquesta finalitat s’establiran dos models de declaració:
* Les persones electes i alts càrrecs signaran la declaració en el moment en que prenguin
possessió del càrrec o en el moment del seu nomenament. Aquesta declaració també s’haurà
de subscriure per les persones que actualment ostenten els càrrecs indicats, en el termini d’un
mes comptat des de l’aprovació d’aquest Pla de Mesures Antifrau.
* Personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus
organismes autònoms en el marc d’allò que determina el TREBEP. Aquest personal haurà de
signar la declaració en el moment en que s’iniciï la seva intervenció en el procediment o
projecte.
S’estableix un model normalitzat de Declaració d’adhesió al Codi de Conducta dels Alts Càrrecs
segons l’Annex VI. No obstant això, també es podrà incorporar el seu contingut als documents
administratius que conformen els expedients de contractació.
8.3 Formació i sensibilització
Un cop aprovat el Pla de Mesures Antifrau es realitzarà una acció informativa sobre el seu
contingut, aplicació i compliment adreçat a totes les persones de l’organització municipal
susceptibles d’intervenir de forma qualificada en els procediments i actuacions vinculades a
projectes finançats en el marc del PRTR.
Així mateix, com a mesura addicional, es podrà elaborar un pla de sensibilització i difusió de la
cultura d’integritat a l’organització mitjançant el qual es podrà dur a terme un conjunt d’accions
de tall sensibilitzador i formatiu amb els diferents perfils que integren l’administració municipal,
tant a nivell polític com a nivell tècnic.
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Es perfilen quatre grans línies per a la difusió, comunicació i formació:
a) Sensibilització i difusió del marc d’integritat alts càrrecs / persones electes
b) Sensibilització i difusió del marc d’integritat al conjunt de la plantilla d’empleats/des
públics/ques, i formació específica en aspectes vinculats al sistema d’integritat i a la gestió de
riscos.
c) Resolució de dilemes ètics i dubtes d’interpretació i aplicació del codi de conducta dels alts
càrrecs
d) Integrar el coneixement del marc d’integritat en processos de gestió de persones (recursos
humans) i especialment, en la selecció i incorporació de professionals a l’organització, l’acollida
de nous/ves professionals, i les promocions internes.
En totes quatre línies, al component formatiu entorn al model d’integritat i els seus elements, se
li superposa un component sensibilitzador, que busca impregnar la nova perspectiva d’integritat
pública sobre tota l’organització municipal.
8.4 Portal d’ètica i Integritat
Es crearà un expedient en el gestor d’expedients GESTIONA, el qual servirà com a portal
d’ètica i integritat. Serà un instrument per donar a conèixer el sistema d’integritat al conjunt de
les persones treballadores de la corporació, i establir mecanismes i canals on plantejar i
resoldre dilemes i dubtes d’integritat.
Instruments de detecció: atesa la importància de facilitar que el personal municipal pugui
detectar situacions de conflicte d’interessos, frau o corrupció, s’afegirà al portal esmentat,
informació sobre com detectar que poden estar produint-se activitats fraudulentes mitjançant la
utilització, entre d’altres, dels indicadors d’advertència que es recullen al catàleg de senyals o
marcadors de risc, anomenats «banderes vermelles», que s’inclouen en l’annex VII.
En l’expedient GESTIONA s’informa de manera àmplia sobre el conflicte d’interès, especialment
en quant a modalitats de conflicte d’interès existents i formes d’evitar-lo.
8.5 Declaració d’absència de conflicte d’interès – DACI
S’estableix l’obligació d’incorporar en els informes, actes de Meses i qualsevol altre acte
administratiu, com ara provisions, resolucions, etc., que formin part dels expedients de
contractació vinculats amb els fons MRR una declaració d’absència de conflicte d’interès
«DACI» (Annex VIII) de la persona o persones responsables o que hi intervinguin de manera
qualificada, que expressi que no existeix constància de la vulneració dels principis ètics i
normes de conducta establerts en el Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, ni tampoc s’incorre en cap de les causes d’abstenció i de recusació
previstos a la normativa aplicable.
En el cas que la responsabilitat recaigui en òrgans col·legiats, aquesta declaració es pot fer a
l’inici de la corresponent reunió per part de totes les persones que participen en la mateixa i ha
de quedar reflectida en l’Acta (amb caràcter merament enunciatiu, reunions de la comissió
antifrau, meses de contractació, comitès d’experts, junta de govern, Ple, o qualsevol altre òrgan
col·legiat que intervingui)
En complimentar la DACI (Annex VIII), s’ha d’observar l’aplicació estricta de l’article 53 del
TREBEP relatiu als principis ètics (personal laboral i estatutari), l’article 23 de la Llei 40/2015, de
Règim Jurídic del Sector Públic, en matèria d’abstenció; llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern; llei catalana 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern i, finalment, al Codi de
Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

També estan obligades a realitzar una declaració d’absència de conflicte d’interessos «DACI»
(Annex VIII) les persones treballadores municipals que gaudeixin d’una autorització de
compatibilitat de les recollides a la «Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques». Aquesta declaració s’incorporarà a
l’expedient en el qual es tramiti la sol·licitud de compatibilitat, amb caràcter previ a l’adopció del
corresponent acord per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament. El personal ja autoritzat
haurà de formalitzar la declaració en el termini d’un mes comptat des de l’aprovació d’aquest
Pla de Mesures Antifrau.
8.6 Altres mesures preventives
A partir de la revisió de les avaluacions de risc que preveu l’apartat 7.3 d’aquest Pla de Mesures
Antifrau, la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies podrà definir i aplicar altres
mesures addicionals de prevenció que consideri convenients per garantir l’assoliment dels
objectius del Pla, sense necessitat de que sigui sotmès a aprovació per part de cap òrgan (Ple,
Alcaldia, Junta de Govern Local, etc.)
9. INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ I DENÚNCIA
9.1 Canal per formular denúncies
Un cop l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pugui disposar del servei tecnològic de Canal
de Denúncies, impulsat pel Consorci AOC, l’Ajuntament habilitarà aquest canal per a la
comunicació d’informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus, i també en
relació amb altres fons de finançament. Si no es pogués disposar d’aquest canal, l’ajuntament
haurà de crear-ne un o vincular-se a algun ja existent. Caldrà aprovar una normativa de
funcionament del Canal de Denúncies.
Tanmateix, entre els instruments de denúncia s’incorpora el canal de denúncies habilitat pel
Servei Nacional de coordinació antifrau per a la comunicació de fraus i irregularitats que afectin
a fons europeus, que disposa d’un apartat específic relatiu al mecanisme de recuperació i
resiliència, tenint en compte el que disposa la Comunicació 1/2017, de 6 d’abril, sobre la forma
en que poden procedir les persones que tinguin coneixement de fets que puguin ser constitutius
de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats total o parcialment amb
càrrec a fons procedents de la Unió Europa.
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
L’enllaç a aquest canal de denúncies es farà públic en el web municipal.
El canal busca afavorir el coneixement de possibles situacions d’irregularitat que es puguin
donar a l’organització municipal que, d’una altra manera, podrien estar silenciades, doncs
garanteix la confidencialitat del procés i protegeix la persona que posa en coneixement els fets.
Juga un paper clau, per tant, la descoberta i prevenció d’infraccions i irregularitats.
La informació que es recull mitjançant el canal, a més, permet l’activació i reforç dels
mecanismes previstos al sistema d’integritat, i pot posar en alerta respecte a situacions que els
òrgans de control no hagin detectat. En aquest sentit, el canal de denúncies també és una eina
que permet, a partir de les alertes recollides, millorar i clarificar, si escau, el sistema d’integritat
de l’ajuntament, tant en relació amb el codi de conducta, com també en els seus processos i
activitats.
Comunicacions i denúncies internes
Atès que el canal de denúncies serà el mecanisme establert per a la comunicació d’alertes i
denúncia per incompliments, les comunicacions i alertes que puguin originar-se dins
l’organització municipal i vinculades a la gestió i execució de projectes finançats amb fons
europeus Next Generation hauran de comunicar-se també mitjançant el canal de denúncies de
què disposi l’Ajuntament.
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9.2 Tramitació de les comunicacions i denúncies al Canal de Denúncies
En cas de denúncies rebudes pel Canal de Denúncies que facin referència a actuacions
vinculades amb els fons MRR, la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies actuarà
de manera immediata. El procés d’admissió, comprovació i informe en els termes que es
prevegin a les Normes de Funcionament del Canal de Denúncies recaurà sobre la Comissió.
10. MESURES DE DETECCIÓ I VERIFICACIÓ
La Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies podrà definir i aplicar les mesures
addicionals de detecció que consideri convenients com, per exemple, un procés de verificació
de les DACI amb informació provinent d’altres fonts.
Aquestes comprovacions addiciones es podran fer a partir:
- D’informació externa (per exemple, informació sobre un possible conflicte d’interessos
proporcionada per persones alienes a l’organització que no estan relacionades amb la situació
que ha generat el conflicte d’interessos)
- Comprovacions realitzades sobre determinades situacions amb alt risc de conflicte
d’interessos, a partir de l’anàlisi interna de riscos, etc.
- Comprovacions aleatòries
La verificació de la informació es podrà dur a terme a través de les bases de dades de registre
comercials, Registre Mercantil, fitxers d’empleats/des (tenint en compte la normativa de
protecció de dades) o mitjançant la prospecció de dades o eines de puntuació de risc, entre
d’altres.
Serà necessari assegurar que els procediments de control centren l’atenció en els principals
punts de risc de frau i les seves possibles fites o marcadors. La mera existència d’aquest control
serveix com a element dissuasiu per a la perpetració del frau.
En aquesta línia de recerca de signes de frau, la Comissió Europea ha elaborat un catàleg de
senyals o marcadors de risc, anomenats «banderes vermelles». Aquest catàleg s’utilitzarà a
l’Ajuntament, i els més utilitzats s’inclouen a l’Annex VII. Aquests són indicadors d’advertència
que poden estar produint-se activitats fraudulentes.
En els procediments que es tramitin per a l’execució d’actuacions del PRTR, en l’exercici de la
funció de control de gestió, haurà de quedar documentada, mitjançant l’emplenament de la
corresponent llista de comprovació (Annex IX), la revisió de les possibles banderes vermelles
que s’hagin definit. Aquesta llista es passarà en les diferents fases del procediment, de forma
que es cobreixin tots els indicadors de possible frau o corrupció definits per l’organització (per
això és possible que algun indicador no apliqui en alguna de les fases, però sí en d’altres)
11. MESURES DE COMPROVACIÓ
En cas de sospita de frau, serà la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies qui
actuï per recollir tota la informació necessària per determinar si realment s’ha produït. L’aparició
de diversos dels indicadors anomenats «banderes vermelles» serà un dels principals criteris per
determinar l’existència del frau.
Seran objecte de comprovació totes les comunicacions que es rebin per qualsevol dels canals
habilitats.
Un cop rebuda una alerta o detectat un cas sospitós, la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal
de Denúncies verificarà la seva versemblança i comprovarà els fets denunciats o detectats
mitjançant les tasques d’investigació que consideri procedents. En tot cas, es contrastaran els
fets amb la persona o unitat organitzativa a la qual s’atribueixin. Les actuacions de comprovació
es faran d’acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia
i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva.

Les tasques de comprovació es faran en el termini més breu possible per evitar perjudicis o
impactes negatius en la gestió dels projectes i dels fons per al seu finançament.
La Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies, un cop valorats els possibles impactes
de la conducta o fet en fase de comprovació i sempre que aquesta sigui versemblant, podrà
demanar a l’òrgan responsable del projecte la suspensió immediata i provisional del
procediment o procediments afectats fins a la seva verificació.
La Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies procedirà a realitzar les tasques
d’admissió i comprovació dels fets denunciats de que tingui coneixement conforme al que
s’estableix a la normativa de funcionament del Canal de Denúncies.
Els càrrecs electes, les persones al servei de la Corporació i la resta de persones que formen
part de les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla de Mesures Antifrau, estan
obligades a prestar la seva col·laboració en les tasques de comprovació i facilitar l’accés a la
informació i la documentació que li sigui sol·licitada.
12. PROCEDIMENT EN RELACIÓ AL CONFLICTE D’INTERESSOS
12.1 Concepte i definició de conflicte d’interès
Tot i que en l’Ordenament jurídic espanyol no es disposa d’una definició de caràcter bàsic per
als conflictes d’interès, l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic recull amb caràcter especial, per a l’àmbit de contractació pública la definició següent:
«Artículo 64. Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses
1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses
que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos
y licitadores.
2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el
personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de
licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero,
económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento de licitación.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán
ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.”

Específicament pel PRTR, l’Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembres, es refereix a la definició
del conflicte d’interès recollida a l’article 61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres
aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer) que estableix que existeix
conflicte d’interès «quan els agents financers i altres persones que participen en l’execució del
pressupost tant de forma directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes
preparatoris, l’auditoria o el control, vegin compromès l’exercici imparcial i objectiu de les seves
funcions per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per
altre motiu directe o indirecte d’interès personal.»
Per altra banda, la Comunicació 2021/C 121/01 de la Comissió Europea aporta orientacions
sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte d’interessos d’acord amb el Reglament
Financer. Aquesta Comunicació és la que s’ha pres com a referència per a elaborar aquest
document.
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Els possibles actors implicats en els conflictes d’interès seran:
- Les persones empleades públiques que realitzen tasques de gestió, control i pagament i altres
agents en què s’han delegat alguna d’aquestes funcions.
- Aquelles persones beneficiàries privades, sòcies, contractistes i subcontractistes, les
actuacions dels quals siguin finançades amb fons que puguin actuar a favor dels seus
interessos, però en contra dels interessos financers de la UE, en el marc d’un conflicte
d’interessos.
Atenent la situació que motivaria el conflicte, es pot distingir entre els diferents tipus de
conflictes que s’han detallat en l’apartat 5.1.c d’aquest Pla de Mesures Antifrau.
El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel
qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència estableix l’obligació que tenen els
Estats membres d’aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i
vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme de
Recuperació i Resiliència s’ajusti al Dret aplicació de la Unió i nacional, en particular pel que fa
a la prevenció, detecció i correcció del frau, corrupció i conflicte d’interessos.
12.2 Mesures relacionades amb la prevenció del conflicte d’interès
S’habilitarà un expedient en el gestor d’expedients GESTIONA amb aquesta informació i es
comunicarà també al personal que s’incorpora a l’organització com a part essencial d’acollida.
S’haurà d’emplenar de forma obligatòria una Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès –
DACI (Annex VIII) per part de totes les persones intervinents en els procediments d’execució
PRTR que, en tot cas, inclourà la persona responsable de l’òrgan de contractació, el personal
que redacti els documents de licitació i/o convocatòries, els experts que avaluïn les sol·licituds,
ofertes o propostes, els membres de les meses de contractació, comitès d’experts, el personal
tècnic que elabori els informes de valoració d’ofertes anormalment baixes i altres òrgans
col·legiats del procediment, responsable del contracte, els qui participin en la gestió econòmica
de l’expedient, així com les persones físiques o jurídiques que resultin adjudicatàries del
contracte.
Es comunicarà al superior jeràrquic i a la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies
dels possibles intents dels participants en el procediment d’adjudicació de contractes, d’influir
indegudament en el procés de presa de decisions o d’obtenir informació confidencial.
12.3 Mesures relacionades amb la detecció i gestió del conflicte d’interessos
L’adopció de mesures preventives pot no ser suficient; per això cal establir com detectar el
conflicte d’interessos. La declaració per sí mateixa no resultaria suficient, ja que les
circumstàncies de les persones afectades poden variar al llarg del procediment.
A) Comunicació a persona superior jeràrquica per persona afectada pel possible conflicte
d’interès (article 61 Reglament Financer). Quan hi hagi el risc d’un conflicte d’interessos que
impliqui un membre del personal que participi en un procediment d’execució del PRTR, la
persona en qüestió remetrà l’assumpte al superior jeràrquic.
Aquelles persones o entitats que tinguin coneixement d’un possible conflicte d’interès en un
procediment de contractació ho hauran de posar immediatament en coneixement de l’òrgan de
contractació.
B) Si sorgeix una situació de conflicte d’interès després de la presentació de la declaració inicial
s’haurà de declarar quan se’n tingui coneixement, abstenir-se d’actuar en el procediment i
remetre el cas al superior jeràrquic (això no vol dir necessàriament que la declaració inicial fora
falsa)

En tots els casos descrits a les lletres A) i B), la persona afectada o qui tingui coneixement del
possible conflicte d’interès el remetrà al superior jeràrquic d’aquella, qui haurà d’analitzar els
fets amb la persona implicada per aclarir la situació, i confirmarà per escrit si es considera que
hi ha un conflicte d’interessos. Si és així, ha d’adoptar les mesures que siguin procedents; si
escau, sol·licitar a la persona afectada la seva abstenció del procediment o, si cal, apartar
l’empleat/da públic/a de què es tracti mitjançant la seva recusació.
En cas que s’hagi comunicat al/la superior jeràrquic/a intents dels participants en el procediment
d’adjudicació de contractes d’influir indegudament en el procés de presa de decisions o
d’obtenir informació confidencial i es disposi de documentació que així ho acrediti, es posarà la
situació en coneixement de l’òrgan de contractació i a la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal
de Denúncies per a l’adopció de les mesures que, conforme a la normativa vigent, siguin
procedents.
C) Procediment que cal seguir en els casos en què l’existència del conflicte d’interès s’hagi
detectat amb posterioritat al fet que hagi pogut produir els seus efectes: s’aplicarà el
procediment previst per als supòsits de frau potencial.
S’habilitarà un tràmit electrònic per poder comunicar i documentar els fets produïts per tal que la
unitat designada pugui tramitar i prendre les mesures oportunes.
La Comissió Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies impulsarà el desplegament d’aquests
procediments amb la implementació dels corresponents tràmits i expedients electrònics i amb la
participació del personal de l’Ajuntament.
En cas de sospites fonamentades de l’existència d’un conflicte d’interessos, la Comissió
Antifrau i de Gestió del Canal de Denúncies ho comunicarà al superior jeràrquic de la persona
interessada, que procedirà a realitzar les comprovacions i investigacions necessàries. Si les
comprovacions no corroboren l’existència de conflicte, la Comissió procedirà a arxivar el cas.
Si els resultats de les comprovacions confirmen l’existència d’un conflicte d’interessos i aquest
és de caràcter administratiu, la Comissió podrà proposar l’adopció d’alguna de les mesures que
es detallen a continuació:
- Adoptar les mesures administratives o disciplinàries apropiades contra la persona afectada. En
concret, s’aplicarà estrictament l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, relatiu a la recusació.
- Cancel·lar el contracte o acte afectat pel conflicte d’interessos i repetir la part del procediment
del qual es tracti.
En qualsevol cas, en cas de confirmar-se l’existència d’un conflicte d’interessos, amb l’objectiu
de garantir la transparència de les decisions i, com a element dissuasiu, per evitar que es tornin
a produir situacions similars, d’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern i la Llei catalana 19/2014, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Comissió Antifrau i de Gestió del
Canal de Denúncies ho comunicarà a l’Alcaldia Presidència i se’n donarà compte al Ple de la
Corporació.
En el cas que el conflicte d’interessos sigui de naturalesa penal, a més d’adoptar les mesures
anteriors, es comunicaran els fets al Ministeri Fiscal perquè pugui adoptar les mesures
pertinents.
13. MESURES DE CORRECCIÓ
Un cop fetes les tasques de comprovació procedents, la Comissió Antifrau i de Gestió del Canal
de Denúncies emetrà el corresponent informe en què es farà constar si considera que existeix o
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no una conducta que pugui ser considerada frau o sigui contrària al dret, als principis o regles
ètiques i de bon govern, i proposarà les mesures que consideri adequades.
La Comissió també podrà proposar la incoació d’expedients administratius per restaurar la
legalitat alterada i l’adopció de mesures sancionadores o disciplinàries. Així mateix ha de
comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d’un fet il·lícit de caràcter
penal.
La detecció de possibles fraus, o la seva sospita fonamentada, comportarà en tot cas la
suspensió immediata del procediment i la notificació d’aquesta circumstància en el menor temps
possible a les autoritats afectades i als òrgans implicats en la realització de les actuacions i la
revisió de tots aquells projectes que hi puguin haver estat exposats.
En cas que es detectin irregularitats sistemàtiques, s’han de prendre les mesures següents:
- Revisar tots els procediments afectats i aquells altres que siguin de naturalesa similar.
- Retirar el finançament comunitari de tots els casos en els quals s’identifiqui la incidència
detectada.
- Comunicar a les unitats executores les mesures necessàries a prendre per corregir la feblesa
detectada, de manera que les incidències trobades no es repeteixin.
- Revisar els sistemes de control intern per establir els mecanismes adequats per detectar les
incidències esmentades en les fases inicials de verificació.
Tan aviat com sigui possible, l’òrgan municipal competent ha de:
- Comunicar preceptivament els fets produïts i les mesures adoptades al prenedor de decisions
o a l’entitat executora que li ha encomanat l’execució de les actuacions.
- Informar, si escau, dels actes sancionables als poders públics competents (Servei Nacional de
Coordinació Antifrau – SNCA) i per a la seva avaluació i possible comunicació a l’Oficina
Europea Antifrau.
- Proposar l’inici d’expedients d’informació confidencial per aclarir responsabilitats o la incoació
d’expedients disciplinaris
- Comunicar els fets al Ministeri Fiscal i als tribunals competents, en els casos oportuns.
- Avaluar la incidència del frau ocorregut, qualificant-lo com a sistèmic o puntual i procedir a la
revisió de l’avaluació dels riscos afectats.
- Proposar, si s’escau, retirar els projectes o la part d’aquests projectes pel frau i finançats per
fons europeus.
14. DESPLEGAMENT DEL PLA
El desplegament de les previsions efectuades per aquest Pla de mesures Antifrau serà assumit
per l’Alcaldia, mitjançant Decret, excepte en els casos en que aquest desplegament comporti la
necessitat d’adoptar disposicions de caràcter general que són de la competència del Ple de
l’Ajuntament. Es donarà compte al Ple de la Corporació de les resolucions d’alcaldia.
No obstant això, l’Ajuntament té la potestat de desenvolupar una Pla d’Integritat Institucional per
complementar aquest pla de mesures antifrau però amb un abast més general, i no només
acotat als projectes subvencionats amb fons europeus.
ANNEX I – MAPA DE RISCOS
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ANNEX II - CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
Document aprovat per acord de Ple en sessió del dia 29 de juny de 2021. Publicat en el BOPB
del dia 4 de novembre de 2021. Es dona per reproduït
ANNEX III. Codi de conducta i principis ètics dels empleats públics, extret del Capítol VI
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
CAPÍTOL VI Deures dels empleats públics. Codi de conducta
Article 52. Deures dels empleats públics. Codi de Conducta.
Els empleats públics hauran de desenvolupar amb diligència les tasques que tinguin assignades
i vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de
l’ordenament jurídic, i hauran d’actuar amb subjecció als següents principis: objectivitat,
integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic,
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn
cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de
Conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics i de conducta regulats en els
articles següents.
Els principis i regles establertes en aquest capítol informaran la interpretació i aplicació del
règim disciplinari dels empleats públics.
Article 53. Principis ètics.
1. Els empleats públics respectaran la Constitució i la resta de normes que integren
l’ordenament jurídic.
2. La seva actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i es
fonamentarà en consideracions objectives orientades vers la imparcialitat i l’interès comú, al
marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, familiars, corporatives,
clientelars o qualsevulla altres que puguin col·lisionar amb aquest principi.
3. Ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’Administració en la qual
prestin els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb els ciutadans.
4. La seva conducta es basarà en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques,
evitant tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o
ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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5. S’abstindran en aquells assumptes en els quals tenguin un interès personal, així com de tota
activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb el
seu lloc públic.
6. No contrauran obligacions econòmiques ni intervindran en operacions financeres, obligacions
patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan pugui suposar un conflicte
d’interessos amb les obligacions del seu lloc públic.
7. No acceptaran cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat, per
part de persones físiques o entitats privades.
8. Actuaran d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, i vigilaran la consecució
de l’interès general i el compliment dels objectius de l’organització.
9. No influiran en l'agilització o resolució de tràmit o procediment administratiu sense causa
justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels càrrecs públics o
el seu entorn familiar i social immediat o quan suposi un menyscapte dels interessos de tercers.
10. Compliran amb diligència les tasques que els corresponguin o se'ls encomanin i, si escau,
resoldran dins de termini els procediments o expedients de la seva competència.
11. Exerciran les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic abstenint-se
no sols de conductes contràries al mateix, sinó també de qualssevol altres que comprometin la
neutralitat en l'exercici dels serveis públics.
12. Guardaran secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui
prohibida legalment, i mantindran la deguda discreció sobre aquells assumptes que coneguin
per raó del seu càrrec, sense que puguin fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi o
de tercers, o en perjudici de l’interès públic.
Article 54. Principis de conducta.
1. Tractaran amb atenció i respecte els ciutadans, els seus superiors i la resta d’empleats
públics.
2. L'exercici de les tasques corresponents al seu lloc de treball es realitzarà de forma diligent i
complint la jornada i l'horari establerts.
3. Obeiran les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constitueixin una
infracció manifesta de l'ordenament jurídic, i en aquest cas les posaran immediatament en
coneixement dels òrgans d'inspecció procedents.
4. Informaran els ciutadans sobre aquelles matèries o assumptes que tinguin dret a conèixer, i
facilitaran l'exercici dels seus drets i el compliment de les obligacions.
5. Administraran els recursos i béns públics amb austeritat, i no els utilitzaran en profit propi o de
persones properes. Tindran, així mateix, el deure de vetllar per conservar-los.
6. Es rebutjarà qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més enllà
dels usos habituals, socials i de cortesia, sens perjudici del que estableix el Codi Penal.
7. Garantiran la constància i permanència dels documents per a la seva transmissió i entrega
als posteriors responsables.
8. Mantindran actualitzada la seva formació i qualificació.
9. Observaran les normes sobre seguretat i salut laboral.

10. Posaran en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les propostes que
considerin adequades per millorar el desenvolupament de les funcions de la unitat a la qual
estiguin destinats. A aquests efectes es podrà preveure la creació de la instància adequada
competent per centralitzar la recepció de les propostes dels empleats públics o administrats que
serveixin per millorar l'eficàcia al servei.
11. Garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui oficial al
territori.
ANNEX IV. DECLARACIÓ - COMPROMÍS INSTITUCIONAL
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té un compromís institucional amb els més alts
estàndards en compliment de les normes legals, ètiques i morals i els més estrictes principis
d’integritat, objectivitat i honestedat.
L’Ajuntament es compromet en la lluita contra el frau i la corrupció en l’exercici de les seves
funcions i declara la seva intenció de gestionar amb celeritat i de forma adequada els conflictes
d’interessos. Tanmateix es compromet a promoure una cultura de compliment que exerceixi un
efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d’activitat fraudulenta i que faci possible la seva
prevenció, detecció, correcció i persecució de forma proporcionada, eficaç, adequada i ajustada
en el temps.
L’ajuntament es compromet a adoptar els procediments de gestió i un model de control que
asseguri una tramitació eficaç i ajustada amb els millors estàndards ètics dels expedients
mitjançant els quals s’obtinguin i destinin els fons de la UE, de tal forma que compleixi les
finalitats previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Per altra banda, el personal de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, en la seva
condició d’empleats/des públics/ques, assumeixen i comparteixen aquest compromís, tenint
entre altres deures els de vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la
Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han d’actuar d’acord amb els següents
principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat,
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia,
honestedat, promoció de l’entorn cultural i ambiental, i respecte a la igualtat entre dones i
homes (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP)
ANNEX V. DECLARACIÓ – ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
Document aprovat per acord de Ple en sessió del dia 30 de març de 2017. Publicat en el BOPB
del dia 28 de juny de 2017. Es dona per reproduït
ANNEX VI. MODELS DE DECLARACIONS A CODIS DE CONDUCTA
DECLARACIÓ D’ADHESIÓ AL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
(Només càrrecs electes i alts càrrecs)
En / Na _____________________________________________
com a regidor/a de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Declaro:
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• Que conec el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès,
aprovat inicialment pel Ple de la corporació en data 29 de juny 2021, elevat a definitiu al no
haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions durant el termini d’exposició pública (publicat
en el BOPB del dia 4 de novembre de 2021).
• Que m’hi adhereixo en la seva totalitat.
• Que accepto el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
• Que assumeixo els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi
estableixen.
Les Franqueses del Vallès, dia ___________________
Signat, el/la Declarant,
(Només personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i Patronats)
En / Na _____________________________________________
com a ___________________ de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Declaro:
• Que conec les normes de comportament establertes als articles 52, 53 i 54 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Test refós de la llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic
• Que m’hi adhereixo en la seva totalitat així com en les disposicions que es puguin establir en
el seu desplegament
• Que accepto el compromís de facilitar-ne l’aplicació.
• Que assumeixo els principis d’actuació en què s’inspira i tots els compromisos que s’hi
estableixen.
Les Franqueses del Vallès, dia ___________________
Signat, el/la Declarant,
ANNEX VII- BANDERES VERMELLES EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU (BV)
Les banderes vermelles són senyals d’alarma, pistes o indicis de frau possible. L’existència
d’una bandera vermella no implica necessàriament l’existència de frau, però sí que indica que
una àrea d’activitat determinada necessita atenció extra per descartar o confirmar un frau
potencial. Com a exemple d’aquestes banderes vermelles, es relacionen tot seguit les més
utilitzades, classificades per tipologia de pràctiques potencialment fraudulentes. No es tracta
d’una relació exhaustiva i podrà completar-se, si escau, incorporant altres indicadors inclosos a
la relació àmplia de la Guia (COCOF 09/0003/00 de 18.02.2009 – Information Note on Fraud
Indicators for ERDF, ESF and CF) adaptant-los al seu cas concret, en funció dels seus riscos
específics.
En matèria de CONTRACTACIÓ PÚBLICA
RISC 1. Corrupció: suborns i comissions il·legals:
BV 1.1. L’indicador més comú de suborns i comissions il·legals és el tracte favorable mancat
d’explicació favorable que un contractista rep d’un empleat/da contractant durant un cert temps
BV 1.2. Existeix una relació social estreta entre un persona empleada contractant i una persona
prestadora de serveis o proveïdor/a
BV 1.3. El patrimoni de l’empleat/da contractant augmenta inexplicada o sobtadament
BV 1.4. L’empleat/da contractant té un negoci extern encobert
BV 1.5. El/la contractista té fama en el sector de pagar comissions il·legals

BV 1.6. Es produeixen canvis indocumentats o freqüents en els contractes que augmenten el
valor d’aquests
BV 1.7. L’empleat/da contractant refusa la promoció a un lloc no relacionat amb la contractació
pública
BV 1.8. L’empleat/da contractant no presenta o omple una declaració de conflicte d’interessos
RISC 2. Plecs rectors del procediment amanyats a favor d’un licitador:
BV 2.1. Presentació d’una única oferta o número anormalment baix de proposicions optant a la
licitació
BV 2.2. Extraordinària similitud entre els plecs rectors del procediment i els productes o serveis
que ofereix l’empresa contractista guanyadora
BV 2.3. Queixes d’altres ofertants
BV 2.4 Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals que les aprovades en
procediments previs similars
BV 2.5 Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables
BV 2.6 El poder adjudicador defineix un producte d’una marca concreta en lloc d’un producte
genèric
RISC 3. Licitacions col·lusòries:
BV 3.1. L’oferta guanyadora és massa alta en comparació amb els costos previstos, amb les
llistes de preus públics, amb obres o serveis similars o mitjanes de la indústria, o amb preus de
referència del mercat
BV 3.2. Tots les persones que liciten oferten preus alts de forma continuada
BV 3.3. Els preus de les ofertes baixen bruscament quan noves persones licitadores participen
en el procediment
BV 3.4. Les persones adjudicatàries es reparteixen/fan torns per regió, tipus de treball, tipus
d’obra; l’empresa adjudicatària subcontracta a les persones licitadores perdedores
BV 3.5. Patrons d’ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de
rebaixa, l’oferta guanyadora està just per sota del llindar de preus acceptables, s’oferta
exactament al pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa altos, massa
propers, molt diferents, números rodons, incomplets, etc.)
RISC 4. Conflicte d’interessos:
BV 4.1. Favoritisme inexplicable o inusual d’una empresa contractista o venedora en particular
BV 4.2. Acceptació contínua d’alts preus i treball de baixa qualitat, etc.
BV 4.3. Empleat/da encarregat/da de contractació no presenta declaració de conflicte d’interès o
ho fa de manera incomplerta
BV 4.4. Empleat/da encarregat/da de contractació declina ascens a una posició en la que deixa
de tenir que veure amb adquisicions
BV 4.5. Empleat/da encarregat/da de contractació sembla fer negocis propis pel seu cantó
BV 4.6. Socialització entre un persona empleada encarregada de contractació i un/a proveïdor/a
de serveis o productes
BV 4.7. Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l’empleat/da
encarregat/da de contractació
RISC 5. Falsificació de documents:
BV 5.1. En el format dels documents:
- Factures sense logotip de la societat
- Xifres esborrades o ratllades;
- Imports manuscrits
- Signatures idèntiques en diferents documents
BV 5.2. En el contingut dels documents:
- Dates, imports, notes, etc. inusuals
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- Càlculs incorrectes
- Carència d’elements obligatoris en una factura
- Absència de números de sèrie en les factures
- Descripció de bens i serveis d’una forma vaga
BV 5.3. Circumstàncies inusuals:
- Número inusual de pagaments a una persona beneficiària
- Endarreriments inusuals en el lliurament d’informació
- Les dades contingudes en un document, difereixen visualment d’un document similar expedit
pel mateix organisme
BV 5.4. Incoherència entre la documentació/informació disponible:
- Entre dates de factures i el seu número
- Factures no registrades en comptabilitat
- L’activitat d’una entitat no concorda amb els béns o serveis facturats
RISC 6. Manipulació de les ofertes presentades
BV 6.1. Queixes dels oferents
BV 6.2. Falta de control i inadequats procediments de licitació
BV 6.3. Indicis de canvis en las ofertes després de la recepció
BV 6.4. Ofertes excloses per errors
BV 6.5. Persona licitadora (capacitat) descartada per raons dubtoses
BV 6.6. El procediment no es declara desert i torna a convocar-se malgrat que s’han rebut
menys ofertes que el nombre mínim requerit
BV 6.7. Acceptació de baixa temerària sense haver estat justificada adequadament per
l’empresa licitadora (EXCLOENT)
RISC 7. Fraccionament de la despesa
BV 7.1. S’aprecien dos o més adquisicions amb similar objecte efectuats a idèntica adjudicatària
per sota dels límits admesos per a l’ús de procediments d’adjudicació directa o dels llindars de
publicitat o que exigeixin procediments amb majors garanties de concurrència
BV 7.2. Separació injustificada de les compres; per exemple, contractes separats per mà d’obra
i materials, estant tots dos per sota dels llindars de licitació oberta
BV 7.3. Compres seqüencials just por sota dels llindars d’obligació de publicitat de les licitacions
RISC 8. Incompliment de les obligacions o irregularitats en la prestació que beneficien
l’adjudicatari
BR 8.1. Prestació en termes inferiors a allò estipulat en el contracte
BR 8.2. Falta de reciprocitat en les prestacions recollides en el contracte
BR 8.3. Canvis en la prestació sense causa raonable aparent
RISC 9. Pèrdua de pista d’auditoria
BR 9.1. La documentació que obri en l’expedient de contractació és insuficient de manera que
no es pugui garantir la pista d’auditoria
ANNEX VIII
DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI)
Nom i cognoms ___________________________________________________
NIF _______________________
Càrrec ___________________________________________________________

Amb la finalitat de garantir la meva imparcialitat en els procediments de contractació o
concessió vinculats a projectes finançats amb fons del MRR, tenint en compte que participo en
el procés de preparació, tramitació i /o execució de l’expedient,
Declaro
Primer.- Que estic informat del següent:
1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que
«existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per
qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.»
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol
distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat
de tracte a tots els candidats i licitadors.
3. Que l’article 23 «Abstenció» de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, estableix que hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment «les autoritats i el
personal al servei de les administracions en qui es doni alguna de les circumstàncies
establertes en l’apartat següent», essent aquestes:
a) Tenir un interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió
litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins
del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb les
persones que actuen en qualitat d’administradors d'entitats o societats interessades i també
amb les persones que assessoren, representen legalment o actuen com a representants que
intervenen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar vinculats a
aquestes persones per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
e) Tenir una relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en
qualsevol circumstància o lloc».
Segon. Que no em trobo incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos
de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la meva
persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.
Tercer (aplicable només al personal laboral o estatutari). Que conec el contingut del codi de
conducta i principis ètics dels empleats públics, extret del Capítol VI del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (TREBEP), articles 52 a 54, ambdós inclosos.
Quart. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació,
qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar lloc a
aquest escenari.

Ple 2022/7 - 30/06/2022 – pàg. 35

Cinquè. Que conec que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri
que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials que
estableixi la normativa que resulti d'aplicació.
(Data i signatura electrònica, nom complet i DNI)
ANNEX IX- LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE BANDERES VERMELLES
Procediment (identificació de l’expedient): _________
Data d’emplenament: ___________

S’ha detectat en el procediment alguna
bandera vermella de les def inides per
l’ajuntament?
Descripció de la bandera vermella

SÍ

NO

NO APLICA

Observacions

Mesures adoptades
o a adoptar

Tercer.- Dur a terme totes les accions que siguin necessàries per fer efectiu aquest Pla
de Mesures Antifrau i per garantir el seu compliment.
Quart.- Publicar aquest acord al BOPB amb l’enllaç al Pla de Mesures Antifrau del qual
es donarà coneixement general mitjançant la seva publicació al portal de transparència
de l’Ajuntament.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i les abstencions
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1), sent
el resultat definitiu de 12 vots a favor i 3 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=6

7. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2023

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATESA l’Ordre EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals a Catalunya per a l’any 2023 del Conseller d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya, i que determina que es fixin dues festes locals a proposta
dels ajuntaments.
VISTA la Carta del Director dels Serveis Territorials i del Director General de Relacions
Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral rebuda en data 6 de maig de
2022, registre d’entrada núm. 2022-E-RC-2486, en què s’indiquen, entre d’altres, totes
les festes laborals, que les dues festes locals a proposta dels ajuntaments seran
adoptades pel Ple, i que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni
coincidir amb cap dels dies festius senyalats.
VIST l’informe de la Cap d’Àrea de Dinamització Econòmica, emès en data 8 de juny
de 2022, el qual consta a l’expedient.
AQUESTA Regidora de l’Àrea de Dinamització Econòmica 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 següent calendari de festes locals per a l’any 2023:
.
.
.
.
.

Bellavista 19 de maig i 7 de juliol
Marata 19 de maig i 29 de juliol
Corró d’Amunt 19 de maig i 15 de juliol
Llerona 19 de maig i 8 de setembre
Corró d’Avall 19 de maig i 15 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya.
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Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5), IEC-AM (2) i CsLFV (2), i el vot
en contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1), sent el
resultat definitiu de 14 vots a favor i 1 vot en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=7

8. Proposta de ratificació de la resolució de mutu acord del contracte
d'obres consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte
d'urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès", adjudicat a la
UTE formada per les empreses Abolafio Construcciones, SL i Cobra
Instalaciones y Servicios, SA
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. El Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió ordinària del dia 22
de desembre de 2017, va aprovar l'adjudicació del contracte d'obres consistent en
l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les
Franqueses del Vallès" a la UTE formada per les empreses ABOLAFIO
CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., per un
import de 8.347.486,26 euros, més IVA.
2. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 536, de data 15 de
juny de 2018, resolia desestimant el recurs d'apel·lació interposat contra la denegació
de la mesura cautelar corresponent al recurs contenciós administratiu 475/2016, que
acordava la suspensió del Projecte de reparcel·lació del Sector N i ordenava el
cessament immediat de qualsevol acte i procediment d'execució del mateix.
3. Atesa la potestat de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en la seva condició
d'Administració pública per tal de suspendre l'execució dels contractes en els termes
previstos en l'article 220 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l'article 203 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les Administracions públiques.
D'acord amb aquesta potestat, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les
Franqueses del Vallès, en sessió del dia 11 d'octubre de 2018, va aprovar la suspensió
del contracte d'obres consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte
d'urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès" i adjudicat a la UTE formada
per les empreses ABOLAFIO CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.A., ordenant així mateix l'aixecament d'una acta de suspensió en el
termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l'adopció de l'acord de suspensió,
signada per un representant de l'òrgan de contractació, un representant de l'empresa
contractista i pel director facultatiu de les obres.

4. En data 3 de febrer de 2022 l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès va rebre
comunicació de la Interlocutòria del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de
Barcelona, del procediment ordinari 475/2016, i del procediment separat de mesures
cautelars coetànies 475/2016-B, que establia l'aixecament de la mesura cautelar
adoptada per la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de 13 de juliol de 2017, en la qual s'acordava la suspensió del Projecte de
reparcel·lació del Sector N i s'ordenava el cessament immediat de qualsevol acte i
procediment d'execució del mateix.
5. En data 22 de març de 2022 i amb registre d'entrada núm. 2022-E-RE-1256,
l'adjudicatària del contracte d'obres, la UTE formada per les empreses ABOLAFIO
CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., presenta
instància en el registre general d'aquesta Administració sol·licitant la revisió
excepcional de preus per l'increment del cost dels materials empleats per a l'obra
adjudicada.
6. En data 18 de maig de 2022 i amb registre d'entrada núm. 2022-E-RE-2297
l'adjudicatària del contracte d'obres presenta instància en el registre general d'aquest
Ajuntament sol·licitant que de mutu acord es resolgui el contracte esmentat, sense dret
a indemnització ni compensació a favor de cap de les parts.
Fonaments de dret
1. De conformitat amb el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; el Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions públiques; així com el Plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte d'obres consistent en l'execució del
projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès.
2. D'acord amb l'article 223 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'estableix com a
causa de resolució del contracte el mutu acord entre l'Administració i el contractista.
L'article 224.4 d'aquest mateix text legal estableix que la resolució per mutu acord
només podrà tenir lloc quan no concorri cap altra causa de resolució que sigui
imputable al contractista, i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o
inconvenient la permanència del contracte. Segons l'article 225.1 d'aquest mateix text
legal, s'estableix que quan la resolució es produeixi per mutu acord, els drets de les
parts s'acomodaran a allò que entre elles s'hagi estipulat vàlidament.
3. Aquesta Alcaldia considera necessària la rescissió del contracte, de mutu acord,
degut a l'interès públic, causat per la demora en l'execució del projecte per la
suspensió ordenada judicialment i, per altra banda, la situació de l'increment de les
matèries primes des de la signatura del mateix, que suposen un manifest desequilibri
econòmic del contracte, que ambdues parts els interessa donar per resolt, tenint en
compte que la revisió excepcional de preus no pot referir-se als anys anteriors al 2021.
L'interès públic en la resolució del present contracte és, per tant, desenvolupar de
manera satisfactòria una nova licitació en base a un projecte d'obres actualitzat per a
l'any 2022, i reiniciar els tràmits per licitar aquesta obra, amb la corresponent
concurrència pública.
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4. L'òrgan competent per a l'adopció de la present resolució és el Ple municipal, en
exercici de la competència que li ve atribuïda per la Disposició Addicional Segona,
segon apartat, del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. No obstant, tenint en compte la
urgència de resoldre quan abans millor el contracte subscrit, per tal d'iniciar de nou els
tràmits d'aquesta licitació, aquesta Alcaldia es faculta per la seva aprovació motivada
per aquesta urgència, i pendent de ratificació pel Ple de la Corporació en la primera
sessió que s'estableixi, de conformitat amb l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Aquesta Alcaldia, d'acord amb les facultats atorgades per la normativa de règim local,
proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RESOLDRE DE MUTU ACORD el contracte d'obres consistent en l'execució
del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les Franqueses del
Vallès", i adjudicat pel Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió
ordinària del dia 22 de desembre de 2017, a la UTE formada per les empreses
ABOLAFIO CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Segon.- FACULTAR a l'Alcalde senyor Francesc Colomé i Tenas, o si s'escau, en el
regidor o regidora en que aquest delegui, per a la signatura del document que formalitzi
la resolució del contracte de mutu acord entre ambdues parts, adjunt a la present
resolució.
Tercer.- PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ de les garanties definitives presentades per
l'empresa adjudicatària en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des de l'adopció
de la present resolució, un cop ratificada pel Ple municipal i previ informe favorable de
la direcció facultativa de l'obra.
Quart- ALLIBERAR CRÈDIT per import de 8.134.266,76 euros a l'aplicació
pressupostària 11 4501 60924 del Pressupost general de la Corporació.
Cinquè.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses
del Vallès l'adopció dels diferents acords que s'estimin oportuns pel compliment de la
present resolució.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l'adjudicatària del contracte, la UTE formada
per les empreses ABOLAFIO CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, S.A.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (5), 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/es assistents del grup municipal IEC-AM (2), sent el resultat definitiu de 12
vots a favor, 1 vot en contra i 2 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=8

9. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus
en sessió del dia 21 de juny de 2022, perquè es declari no apte per a la
implantació de parcs solars tot el sòl no urbanitzable de les Franqueses
del Vallès, per raons de seguretat alimentària i de preservació del territori
agroforestal periurbà
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
21 de juny 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, Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, que es
transcriu íntegrament a continuació:
L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès està treballant en aquests moments en la
redacció d'una proposta de modificació del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de
les Franqueses per tal de regular la implantació d'instal·lacions de producció d'energia
renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable.
És evident que cal impulsar les energies renovables per avançar en sostenibilitat i
lluitar contra el canvi climàtic, i cal fer-ho de manera urgent i amb seguretat jurídica
per a totes les parts. Tanmateix, cal assegurar que la implantació d’instal·lacions de
producció d'energia renovable no es faci en detriment de la producció d'aliments, la
seguretat alimentària i la preservació d'un territori agroforestal de vital importància
tenint en compte el context de periurbanitat en què ens trobem. Seria despullar un
sant per vestir-ne un altre. Cada vegada són més i més diverses les veus, científiques,
professionals i institucionals, com també les normatives i regulacions, que alerten de
la situació de crisi alimentària a nivell global i que recomanen i/o obliguen a protegir la
superfície agrària per a garantir la necessària provisió d'aliments, especialment la més
propera als entorns urbans. En repassem algunes.
La Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, recorda en el preàmbul l'advertència
que fa el Comitè Econòmic i Social Europeu sobre "la fragilitat en què es troben els
espais agraris periurbans i l'agricultura periurbana europea". El mateix organisme
alerta sobre la necessitat de considerar el sòl agrícola "com a recurs limitat i com a
patrimoni comú de difícil recuperació una vegada destruït" i proposa "donar estabilitat
al sòl agrari periurbà mitjançant instruments i mecanismes que la garanteixin, reduint
al màxim la pressió urbanística i els usos aliens a l'activitat agrària".
Un d'aquests instruments, en l’àmbit local, pot ser la redacció d'un pla especial, que
serveixi de marc per a gestionar i desenvolupar el sòl no urbanitzable del municipi,
prohibint-hi l'execució d'equipaments, instal·lacions, infraestructures i, en general, tots
aquells usos que comportin una reducció o afectació dràstica del sòl agrari, excepte
que siguin necessaris per al desenvolupament específic i propi del sector agrícola i
ramader. Les Franqueses no disposa de cap pla especial d'aquestes característiques
en aquests moments però redactar-ne un va ser un dels compromisos de l'Ajuntament
de les Franqueses en el conveni dit del gas, subscrit el 1997 entre el Consistori i els
afectats pel traçat del projecte del gasoducte Les Franqueses del Vallès - La Garriga.
Aquest pla especial no s'ha arribat a fer mai encara.
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Un Pla territorial sectorial d'espais d'interès agrícola de Catalunya podria ser un altre
instrument de regulació i protecció dels espais més valuosos però encara no se n'ha
desenvolupat cap, tot i estar previst per la Llei d'espais agraris i recollit en el Pla
territorial metropolità de Barcelona; el PTMB també preveu un pla director específic
per a la plana agroforestal del Vallès però tampoc no s'ha desplegat, tot i haver-se
presentat un projecte de Parc Agrícola del Vallès amb objectius similars el 2004,
impulsat per una llarga llista d'entitats vallesanes i amb el suport de diversos
ajuntaments de les dues comarques.
Les diferents lleis i normatives aprovades en els darrers anys sobre el canvi climàtic i
la transició energètica posen el focus d'atenció també sobre la necessitat de preservar
determinats tipus de sòls i espais. Per exemple, la lletra e de l'apartat 1 de l'article 9
del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables estableix, com un dels criteris específics
per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques la "no afectació significativa a sòls
de valor agrològic alt o d'interès agrari elevat". Quan el sòl agrícola és tan escàs i
permanentment amenaçat per la pressió urbanística d'un entorn periurbà, qualsevol
afectació esdevé significativa, tenint en compte, a més, que no és només la ubicació
de les plaques fotovoltaiques sinó també tota la xarxa d'evacuació i les instal·lacions
complementàries. Per la seva banda, el Decret llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures
urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya,
recull la necessitat de fer compatibles la producció d'aliments per a autoabastament
alimentari amb la transició energètica. És per aquest motiu que els diferents estats
estan prenent mesures per incrementar el seu potencial productiu.
Per a poder determinar el valor agrològic dels sòls del país i disposar d'una eina que
es pugui fer servir de referència per a valorar les possibles ubicacions de parcs
fotovoltaics, la Generalitat de Catalunya va publicar el 2019 una primera edició del
mapa de capacitat agrològica dels sòls de Catalunya. Aquells sòls considerats de
classe I i II són els que tenen un interès agrari més elevat, més capacitat de
producció, i, per tant, no s'hi han d'admetre instal·lacions d'aquest tipus. El problema
és que no totes les àrees del país hi han estat cartografiades encara i no és possible
saber en quina categoria es classifica avui la superfície agrícola del nostre municipi.
Amb tot, alguns estudis previs han ressaltat explícitament la funció paisatgística i
social del mosaic agroforestal periurbà del Vallès i han avançat que aquells terrenys
que permeten produir conreus especialitzats —com seria la mongeta del ganxet
(DOP) als municipis del Vallès— s'haurien de qualificar com a terres de primera per la
seva funció productora d'aliments de qualitat (Alcañiz et al, "Els sòls", dins de Llebot
ed., L'estat del medi ambient a Catalunya, ICTA-UAB, 2005).
A les recomanacions recollides per aquests marcs jurídics cal afegir-hi també les
expressades per col·lectius professionals de diferents sectors, que reclamen també
que la transició energètica no comprometi altres necessitats vitals com
l'autoabastament d'aliments i la seguretat alimentària de la població. Entre les més
recents, la declaració conjunta impulsada per la Comissió d'Economia Agroalimentària
del Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Agrònoms de
Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, ICEA (Institució
Catalana d'Estudis Agraris) i IPCENA-EdC (Institució de Ponent per a la Conservació i
l'Estudi de l'Entorn Natural) per demanar que Catalunya no perdi més superfície
agrícola per a la instal·lació d'energia fotovoltaica per tal de no agreujar encara més la
dependència alimentària del país (avui, a Catalunya "es produeix aproximadament
menys de la meitat del que es consumeix").

Tornant a l’àmbit local, la Diagnosi i valoració dels espais lliures de les Franqueses
del Vallès, de 2014, confirma la importància de l’activitat agrària al municipi. Les
Franqueses té “una estructura agrària consolidada ja que, tot i tenir una ocupació
agrària molt dèbil, un relleu generacional mitjà i no tenir noves incorporacions de joves
agricultors, té una elevada presència d’explotacions agràries prioritàries, un nombre
d’explotacions amb activitats complementàries per sobre de la mitjana provincial […],
destaca per estar inclòs dins la Denominació d’Origen Protegida de la Mongeta del
Ganxet i per tenir una presència d’agricultura ecològica per sobre de la mitjana
provincial”.
Finalment, cal recordar dos acords municipals ben explícits en matèria de renovables i
sòl no urbanitzable, adoptats pel Ple de l'Ajuntament de les Franqueses al març del
2021. Un primer acord, aprovat per unanimitat, en defensa del sector agrari i contra la
col·locació de plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles al municipi, que recollia el
compromís de l'Ajuntament per buscar "els mecanismes perquè les zones de potencial
valor agrari i ecològic es protegeixin i defineixin com a emplaçaments no viables per a la
implantació d'energies renovables" i per apostar "per la utilització de cobertes en sòl
industrial i per espais ja alterats per altres intervencions o sense afectació ambiental i
agrícola". I un segon acord, aprovat sense cap vot en contra, per "declarar les
Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics en terreny agrícola".
En la mateixa línia es van expressar les entitats que van participar el passat 24 de
maig en la taula de treball convocada per a l'elaboració d'aquesta modificació puntual
del PGOU, i els representants de les entitats, comunitats i cooperatives membres del
Consell de la Pagesia, convocats en sessió extraordinària el 31 de maig amb el mateix
objectiu de recollir aportacions a la diagnosi: uns i altres van insistir en la necessitat
d'evitar l'ocupació del conjunt del sòl no urbanitzable de les Franqueses amb
instal·lacions de renovables que no fossin destinades a l'autoconsum, amb l'argument
que es tracta d'un sòl d'especial protecció pel seu alt valor agrològic i per la funció de
pulmó verd que fa en tant que espai agroforestal periurbà.
És evident que cal impulsar les energies renovables, que cal fer-ho de forma urgent i amb
seguretat jurídica, però també cal trobar un equilibri entre la sostenibilitat i la seguretat
alimentària, i planificar l'ocupació del sòl sempre d'acord amb les necessitats més
properes, no per servir interessos de tercers i encara menys per fer-hi negoci. Si les
cobertes del municipi no fossin suficients per a cobrir les necessitats energètiques locals,
tindria sentit valorar quins terrenys (industrials, agrícoles, forestals, d'equipaments...)
podrien ser més adients per a complementar-les. Ara bé, primer caldria haver analitzat les
necessitats energètiques dels diferents nuclis de població i d'activitat del municipi, i la
capacitat de producció de totes les cobertes abans d'envair sòl de cap mena.
Per tot això, el Grup Municipal Sal – CUP – Amunt proposem al Ple de les Franqueses
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Com a norma general, atorgar a tot el sòl no urbanitzable del municipi un
valor alimentari i social estratègic a nivell local i, per aquest motiu, excloure'l de les
superfícies susceptibles d'acollir instal·lacions de producció d'energies renovables en
la modificació puntual del PGOU que s'està preparant.

Ple 2022/7 - 30/06/2022 – pàg. 43

Segon.- Permetre en sòl no urbanitzable només instal·lacions d'energies renovables
destinades a l'autoconsum, ja sigui individual o compartit; és a dir, per cobrir les
necessitats domèstiques o de l'activitat agrària o ramadera.
Tercer.- Permetre també en sòl no urbanitzable, com a excepció, aquelles
instal·lacions d'energies renovables que hagin de servir per a acabar de cobrir les
necessitats energètiques d'una comunitat (industrial o residencial), d'acord amb els
següents requisits: aquesta comunitat haurà d'estar físicament al costat del terreny a
ocupar, el total de superfície agrícola a ocupar no podrà superar l'hectàrea (1 ha) i,
abans d'ocupar-la, caldrà haver ocupat primer tots els espais i cobertes viables que es
trobin dins de l'àrea de la comunitat a abastir.
Quart.- Traslladar aquests acords al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural i a tots els membres del Consell de la Pagesia de les Franqueses i a les
entitats que el dia 24 de maig van participar en la taula de treball esmentada més
amunt.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=9

10. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat
Popular-Alternativa Municipalista, Imagina Esquerra en Comú-Acord
municipal i Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus
en sessió del dia 21 de juny de 2022, per aprovar el manifest de l'acord
social per l'amnistia i l'autodeterminació
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21
de juny 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:
Exposició de motius
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic,
amb una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu
present i el seu futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació contra la
sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins al referèndum de l’1-O,
brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre.
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga
repressió que encara no ha acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que
va des de la pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial
encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i
les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades,
comptant les 1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella
violència policial ha estat condemnat, sinó tot el contrari: tots han estat ascendits,
guardonats i condecorats.

Malgrat tot, rere cinc anys complexos i difícils, i encara sota l’actual context de
bloqueig, volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament
majoritari de la societat catalana ha estat clar i inequívoc, de forma continuada i
ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un
marc democràtic de resolució del conflicte. I és això que volem posar en valor: entre el
70% i el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor
d’una sortida democràtica.
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa
dels drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins el Consell d’Europa
han constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal,
penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha
estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a
recórrer a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes
milionàries a la presó, fins a arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat,
mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària
qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model
educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda.
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a
totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen
una resolució democràtica, avui insistim que les bases de qualsevol sortida passen
per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment
hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni se
n’aborden les arrels.
Per tot això els grups municipals Sal – CUP – Amunt, IEC – AM i Junts per les
Franqueses proposen al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses l’adopció del següent
acord:
L’Ajuntament de les Franqueses, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social
per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:



L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a
totes les persones exiliades, encausades i represaliades.



L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució
democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat
catalana.
I perquè quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la
present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i Autodeterminació, i a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI).
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=10
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11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en ComúAcord municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
21 de juny de 2022, demanant la prioritat de la implantació en teulades de
la producció d'energia elèctrica fotovoltaica al municipi i una nova
moratòria de la instal·lació de macroprojectes de centrals fotovoltaiques
en sòl no urbanitzable

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
21 de juny 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:
Atès que la Llei de transició energètica de Catalunya planteja un model basat en les
energies renovables per a l’any 2050. En el cas de l’energia fotovoltaica, es preveu
que Catalunya passi d’una potència actual de 300 MW a una de 12.000 MW, 40
vegades més, d’aquí a 30 anys. Això s’ha traduït en un augment considerable de
sol·licituds per implantar parcs solars en terrenys agrícoles arreu de Catalunya i a les
Franqueses també.
Atès que les Franqueses del Vallès presenta un gran potencial d’energia solar i que
concretament hi ha un enorme potencial fotovoltaic en les cobertes dels edificis, tant
públics com privats.
Atès que el juliol de 2022 acaba la moratòria del Decret Llei 16/2019, de mesures
urgents per l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, aprovat pel
Parlament de Catalunya, que ha comportat una allau de sol·licituds de noves centrals
eòliques i fotovoltaiques, obrint la porta a corporacions que defensen alguns projectes
merament especuladors, de canvi de l’ús del sòl agrícola i que tindrà greus efectes
sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi natural del municipi.
Atès que el Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès regula l’ús
del sòl no urbanitzable i considera que li són propis els usos agrícoles, ramaders i
forestals. Contempla les edificacions i els habitatges vinculats a l’explotació agrícola
d’acord al Catàleg de masies i qualsevol altre actuació s’ha de sotmetre al
procediment que li pertoqui amb l’acord entre l’ajuntament i la comissió territorial
d’urbanisme.
Atès que la implantació dels parcs solars en terrenys agrícoles ha suposat un nou ús
al sòl no urbanitzable amb un injustificat impacte ambiental, paisatgístic i de patrimoni
i ha evidenciat que esmicola la prioritat de la sobirania alimentària.
Atès que l’impacte dels parcs solars en sòl agrícola s’ha de sotmetre a debat de la
ciutadania i del sector primari.
Atès que impulsar les energies netes i sostenibles, de proximitat i autosuficiència no
pot justificar l’agressió ambiental, paisatgística i patrimonial de les Franqueses.

Atès que el municipi disposa de molts metres quadrats d’edificis municipals, així com
d’edificis a polígons industrials aptes per a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques,
que es poden posar a disposició d’empreses energètiques que hi vulguin invertir.
Atès que cal vetllar pel control responsable de les instal·lacions perquè no sigui que
les grans empreses energètiques encara es facin més grans.
Atès que cal evitar les especulacions merament econòmiques de les empreses que
oferten entre 1.000 i 1.700 euros per hectàrea i any per arrendar les terres posant
plantes fotovoltaiques durant tres dècades – molt més dels 200 euros que paga un
pagès. I que cal alertar també que la gran majoria d’aquests projectes es volen
construir lluny dels grans nuclis consumidors d’energia, cosa que suposa un alt cost
en el transport de l’energia, tant per les infraestructures necessàries com pel
malbaratament d’energia que es perd pel camí, i també, amb les línies d’evacuació
d’energia pot posar en perill espais i valors paisatgístics ja descrits en els diferents
Catàlegs de Paisatge, plans parcials territorials i altres planejaments.
Atès que l’Ajuntament està treballant en la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana per la regulació de les condicions per a la implantació
d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl agrícola.
Atès que l’Ajuntament de les Franqueses està treballant per evitar la instal·lació d’un
parc solar de 130.500m2 en un terreny agrícola de Marata i que ja compta amb el visti-plau de la Generalitat de Catalunya però no de l’Ajuntament.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Imagina Esquerra en Comú – Acord
Municipal de les Franqueses del Vallès proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació
dels següents
ACORDS:
Primer.- Mantenir la suspensió de llicències per a la implantació o ampliació
d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables mentre aquest
debat no s’hagi consensuat entre la ciutadania.
Segon.- Que l’Ajuntament afavoreixi i faciliti el contacte entre les empreses industrials
amb sostre disponibles i les empreses energètiques inversores.
Tercer.- Que l’Ajuntament projecti i implanti instal·lacions de plaques fotovoltaiques
als sostres de les cobertes dels equipaments municipals i altres espais aptes per
aquest ús, com ara pèrgoles en patis de centres escolars, places i espais verds
municipals.
Quart.- Informar d’aquest acord al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Consell de Pagesia, així com a tota la
ciutadania mitjançant els òrgans de comunicació habituals (butlletí municipal, web,
etc.).
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=11
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C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

12.Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=12

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

13. Donar compte de la renúncia del senyor Àngel Profitós i Martí al càrrec
de regidor en representació del grup municipal Imagina Esquerra en
Comú - Acord Municipal (IEC-AM)

Tenint constància de la renúncia del Sr. Àngel Profitós i Martí, per escrit, en data 6 de
juny de 2022 i amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-2592, es procedeix a
comunicar en sessió plenària dita renúncia.
Es dóna compliment a allò establert en l’article 9 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en virtut del qual la renúncia haurà de fer-se per escrit
davant el Ple de la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=13

14. Donar compte de la renúncia de la senyora Maria Forns i Roca al càrrec
de regidora en representació del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat
Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt)

Tenint constància de la renúncia de la Sra. Maria Forns i Roca, per escrit, en data 10
de juny de 2022 i amb registre d’entrada núm. 2022-E-RE-2655, es procedeix a
comunicar en sessió plenària dita renúncia.
Es dóna compliment a allò establert en l’article 9 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en virtut del qual la renúncia haurà de fer-se per escrit
davant el Ple de la Corporació.

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220630&punto=14
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