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Divendres, 4 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE d'aprovació definitiva del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els propietaris de  
la unitat d'actuació 15 del terme municipal de les Franqueses del Vallès

Aquest ajuntament, mitjançant acord plenari del dia 30 de gener de 2014, va aprovar inicialment el conveni urbanístic 
amb els propietaris de la Unitat d'Actuació 15 de les Franqueses del Vallès "Can Batllori" formalitzat en data 8 de 
novembre de 2013.

En compliment dels acords anteriors, l'esmentat conveni s'ha sotmès a informació pública mitjançant edictes publicats al  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 de febrer de 2014, així com al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, sense que s'hagin formulat al·legacions.

De conformitat amb el que disposa l'acord de ple anterior, per mitjà de certificació expedida per la Secretaria municipal  
de data 13 de març de 2014, el text del conveni anterior ha esdevingut definitiu.

Contra l'acord d'aprovació definitiva,  que posa fi  a  la via administrativa,  es pot  interposar  alternativament  o  recurs 
potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a contar des del dia següent a la publicació del present edicte, davant el 
Ple d'aquest ajuntament, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  o  recurs  contenciós  administratiu, 
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb seu a Barcelona, en el 
termini de dos mesos a contar des del dia següent a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optés per interposar el recurs potestatiu 
de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell  sigui resolt expressament o s'hagi 
produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent.

CONVENI  URBANÍSTIC  EN  RELACIÓ  A  LA  UNITAT  D'ACTUACIÓ  15  DEL  TERME  MUNICIPAL  DE  LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS

REUNITS

D'una part,

Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, Alcalde-President de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Assisteix al senyor Alcalde, el Secretari de la Corporació, Josep Maria Amorós Bosch amb DNI número 46.217.606-A.

D'altre part,

Na Carme Jofre Massuet, major d'edat, veïna de Granollers, Cal Mariné (Palou) i provista del DNI núm. 38.658.740-H.

En Joan Ollé i Bufí, major d'edat, veí de la Garriga (Barcelona), C/. Banys, nº 19, 1er, i provist del DNI núm. 35.024.520-
M.

Na Àngela Jubany Cladellas, major d'edat, veïna de Les Franqueses del Vallès, ctra. de Cànoves, 117 i provista del DNI 
núm. 38.940.034-E.

Queda pendent d'adhesió al present convenit el senyor Josep Jofre Jaumira, major d'edat, veí de les Franqueses del  
Vallès, Passeig dels Til·lers, 74 i provist del DNI núm. 38.665.778-H.

INTERVENEN

L'll·lustre Sr. Francesc Colomé i Tenas, en nom i representació de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.

Els restants, en nom i representació pròpia essent el seu règim matrimonial separació de béns. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
07

95
1



2

Divendres, 4 d'abril de 2014

ACTUEN

L'Il·lustre Sr. Francesc Colomé i Tenas, en virtut de les atribucions que confereix a l'Alcaldia la legislació de Regim 
Local.

Els altres, com s'ha dit, en el seu propi nom i com a propietaris de les parcel·les que es diran.

Tots  els  compareixents  en  presència  del  senyor  Josep  Maria  Amorós  Bosch,  Secretari  de  l'Ajuntament  de  Les 
Franqueses del Vallès, d'acord amb el que disposa l'article 2-h del Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, que DÓNA FE.

MANIFESTEN

1.- El Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 15 de Can Batllori va ser aprovat definitivament per acord de la  
Comissió Municipal de Govern en data 2 de maig de 2002, essent el sistema d'actuació pel qual s'ha de desenvolupar el 
sector el de cooperació.

2.- Que amb data 18 de maig de l'any 2007, per Sentència núm. 473 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala 
del contenciós Administratiu Secció 3ª, recurs 843/2002 es va estimar el recurs presentat per Na Carme Jofre Massuet, 
en virtut de la qual es declarava nul de ple dret i sense cap efecte l'acord de la Comissió Municipal de Govern de data  
25 de juliol de 2002 pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Comissió Municipal de 
Govern de data 2 de maig de 2002 d'aprovació definitiva del projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació núm.15 
"Can Batllori".

3.-  La mateixa sentència declarava nul·la de ple dret en quan delimitava la unitat d'actuació núm. 15 "Can Batllori" la 
modificació puntual del Pla General d'Ordenació de les Franqueses del Vallès i l'acord de la Comissió d'Urbanisme de 
Barcelona de 18 de juliol de 2001, que la va aprovar.

4.- Que amb data 5 de maig de 2009 es va sol·licitar de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona que procedís a 
delimitar la Unitat d'Actuació 15 en la Modificació del PGOU de les Franqueses del Vallès en els mateixos termes que va 
ser aprovada i que es va declarar nul·la per la Sentència anteriorment citada. Tot això fonamentat en el fet què ja s'havia 
executat i pagat tota la urbanització, que s'havia aprovat el compte de liquidació definitiva i que s'havien abonat totes les 
despeses.

5.- Tot això perquè en el nou PGOU es delimites amb les mateixes característiques que tenia la Unitat que havia estat 
anul·lada amb anterioritat i en la qual s'havien executat les obres d'urbanització.

6.-  Que amb data 18 de juny del  2009, publicat  en el  DOGC el  21 de setembre de 2009,  la  Comissió Territorial  
d'Urbanisme  de  Barcelona  va  aprovar  el  PGOU  del  municipi  de  Les  Franqueses  del  Vallès,  delimitant  la  Unitat  
d'Actuació  15  tal  i  com havia  estat  delimitada  en  l'anterior  planejament  i  per  tant,  atenint-se  a  la  Sentència  que 
anteriorment s'ha citat.

7.- Els propietaris de la Unitat d'Actuació amb la nova delimitació de la proposta són els següents:

Carmen Jofre Massuet (finca A1+A2) 6.480,08 m2
Joan Ollé i Bufí (finca B) 1.170,88 m2
Elvira Colobrans Codina (finca C)  207,33 m2
Àngela Jubany Cladellas (finca D)  242,63 m2
Josep Jofre Jaumira  156,04 m2
TOTAL 8.256,96 m2

Cal tenir  present que la Sra. Carme Jofre Massuet va vendre part de les parcel·les adjudicades en el  projecte de 
reparcel·lació anterior, parcel·les 1 i 2 del document annex, i que la Sra. Elvira Colobrans Codina actualment no disposa 
de propietat en el sector atès que va ser indemnitzada econòmicament en el projecte de reparcel·lació esmentat.

Als efectes de repartiment de beneficis i  càrregues del sector es tindran en compte la superfície de finques origen 
d'aquest llistat. Les parcel·les 1 i 2 que la Sra. Carme Jofre va vendre en el seu moment es comptabilitzaran com a  
finques adjudicades a la Sra. Carme Jofre, sense modificar-ne la titularitat actual.

De la finca origen de la Sra. Elvira Colobrans Codina es tindrà en compte la finca aportada als efectes del recàlcul de  
l'indemnització encara que actualment ja no sigui propietària del sector. C
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8.-Que amb data 30 de juny de 2010, RE:2010/5943, el Sr. Joan Ollé i Bufí va presentar escrit sol·licitant la incoació de 
l'expedient per determinar la responsabilitat patrimonial com a conseqüència de la Sentència núm. 473, de 18 de maig 
de 2007, en la qual es declarava la nul·litat del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació 15 de Les Franqueses 
del Vallès coneguda com "Can Batllori". Havent-se procedit en data 7 de maig de 2011 a l'ampliació de les dades que va 
sol·licitar l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

9.-Que en data 20 de gener de 2012 el Sr. Joan  Ollé i Bufí va presentar Recurs Contenciós Administratiu contra la 
desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament de les Franqueses 
del  Vallès  en  la  qual  es  reclamaven  a  l'Ajuntament  els  perjudicis  que  li  havia  causat  el  fet  d'haver-se  anul·lat  la 
delimitació que s'havia aprovat anteriorment així com que s'indemnitzés al Sr. Joan Ollé i Bufí pels següents conceptes:

a) La reconstrucció de les edificacions existents que eren de la seva propietat i que van ser enderrocades en l'execució 
de la Unitat d'Actuació que es va declarar nul·la.

b) La pèrdua de lloguers de l'edificació derrocada pel mateix motiu.

c) El pou de l'aigua.

d) La devolució de les despeses d'urbanització pagades pel solar que no ha estat edificable en la Unitat d'Actuació 15, 
doncs pertany a una altra Unitat d'Actuació.

10.- Que el present conveni es formula a l'efecte de resoldre les qüestions objecte de la reclamació contenciosa contra 
l'Ajuntament i  poder així continuar amb l'edificació i  aprofitament urbanístic per a tots els propietaris. Tanmateix es 
preveu la formalització del present conveni per tal de regularitzar el desenvolupament de la Unitat d'Actuació 15 tan 
aviat com sigui possible. Així com per donar per satisfet al Sr. Joan  Ollé i Bufí quant a la reclamació que formula 
respecte a la Responsabilitat Patrimonial de l'Administració Pública. En la mesura que s'aprovi definitivament el seu 
desenvolupament, al que es farà referència a continuació, el Sr Joan Ollé i Bufí es compromet a desistir del procediment 
Contenciós Administratiu interposat en data 20 de gener de 2012.

11.-  Que el present Conveni Urbanístic, permetrà donar satisfacció a l'interès general de la comunitat d'aquest terme 
municipal, tot i respectant l'interès particular deIs propietaris del sector.

12.-  Que els Serveis Tècnics i  el redactor de la proposta d'adjudicació de les finques resultants en l'U.A. 15 "Can 
Batllori" de les Franqueses del Vallès han acordat la distribució de les parcel·les en la forma que es dirà més endavant.  
Formen part del present conveni les adjudicacions de parcel·les com es preveu en el mateix de conformitat amb la 
redacció efectuada per Bellavista Illa Arquitectura i Urbanisme, Av.  Anselm Clavé, nº 5, 3r, 08400 Granollers, el qual 
incorpora com document annex al present conveni la proposta d'ordenació i adjudicació de la U.A.15 Can Batllori de Les 
Franqueses del Vallès com proposta de Reparcel·lació aprovada per la totalitat dels aquí signants.

Es fa constar expressament que la major part de la Unitat d'Actuació es troba ja edificada i alienada a tercers i part està 
pendent d'edificació, havent-se executat la totalitat de les obres d'urbanització sense que cap dels aquí presents es 
trobin en deute amb l'Ajuntament per aquest concepte.

Per tot això,

ACORDEN,

Primer.- Amb la proposta de reparcel·lació de l'àmbit es preveuen les següents adjudicacions:

- a favor del propietaris de l'àmbit les finques grafiades en el document annex.
- a favor de l'Ajuntament les parcel·les d'aprofitament mig i la cessió de sòl per sistemes de vialitat i zones verdes.

Segon.- La cessió de sistemes per a vialitat i zones verdes a favor de l'Ajuntament que està grafiat i quantificat en el 
plànol de distribució de parcel·les del document annex és el següent:

a) Vialitat.

Carrer Verge de Montserrat, tram comprès entre el carrer de l'Om i Passeig dels Til·lers.

Franja de vialitat adossada a la carretera de Cànoves a tot el llarg de la unitat d'actuació.

Amb una superfície total de vialitat de 1.696,40 m2.
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b) Sistemes de zones verdes.

a) Zona Verda 1: Porció de terreny situat entre el carrer Verge de Montserrat i carretera de Cànoves, de 1.545,34 m2 de 
superfície.

b) Zona Verda 2: Porció de terreny situat al costat nord del carrer Verge de Montserrat de 1.028,90 m2 de superfície.

c) Zona Verda 3: Porció de terreny situada a la cantonada del Passeig dels Til·lers amb la carretera de Cànoves, de 
109,27 m2 de superfície.

Tercer.-

a) Adjudicació de parcel·les  (definida i  delimitada en el  plànol  de finques adjudicades, així com l'edificabilitat  que li 
correspon a cadascuna d'elles).

Les parcel·les 1 i  2 que actualment es troben edificades amb dos habitatges cadascuna s'adjudicaran als mateixos 
propietaris  sense  cap  modificació  del  sòl  del  que  disposen,  tot  i  que  a  efectes  de  càlcul  de  la  reparcel·lació  es  
comptabilitzaran com adjudicades a la Sra. Carme Jofre Massuet.

Les parcel·les 3, 4 i 5 s'adjudicaran a la Sra. Carme Jofre Massuet.

La parcel·la 6 s'adjudicarà a l'Ajuntament com aprofitament mig.

La parcel·la 7 s'adjudicarà a la Sra. Àngela Jubany Cladellas.

La parcel·la 8 s'adjudicarà al Sr. Joan Ollé Bufí.

La parcel·la 9 s'adjudicarà al senyor Josep Jofre Jaumira.

La superfície, numero de plantes i edificabilitat que li corresponen a cada parcel·la, es troben detallades en el full de 
càlcul de superfícies del document annex per a cadascuna de les parcel·les.

Quart.-  La totalitat de les previsions anteriors es duran a terme mitjançant el corresponent Projecte de Reparcel·lació 
que es redactarà en el seu moment.

Cinquè.- El present conveni té naturalesa administrativa i s'executarà mitjançant actes administratius amb informació 
pública  (aprovació  inicial,  informació  pública  i  aprovació  definitiva),  que  seran  impugnables,  si  escau,  davant  la 
Jurisdicció contenciosa administrativa, quedant la seva eficàcia supeditada a la seva ratificació pel PIe municipal.

Sisè.- L'Ajuntament es compromet a tramitar la modificació puntual del planejament municipal per a l'assoliment dels 
objectius de la proposta del document annex així com a tramitar la reparcel·lació de l'àmbit d'acord amb el sistema de 
cooperació.

Setè.  Es fa  constar  que en les parcel·les núm.  5 i  7,  les  quals  restaran amb construccions en situació de  volum 
disconforme  un  cop  la  nova  ordenació  estigui  aprovada,  s'hi  autoritzaran  les  obres  de  consolidació  i  rehabilitació 
necessàries per al manteniment de dites construccions, i així mateix els propietaris de les parcel·les veïnes no s'hi 
oposaran a la realització de dites obres.

Vuitè.-  La Sra. Carme Jofre Massuet es compromet a fer-se càrrec del 50% dels costos de la redacció tècnica dels  
documents de la modificació puntual del planejament i del projecte de reparcel·lació, i l'Ajuntament es farà càrrec del 
50%  restant  dels  costos  esmentats  i  realitzarà  i  es  farà  càrrec  de  tota  la  resta  de  documentació  i  tramitacions  
necessàries així com la inscripció de les finques resultants en el Registre de la Propietat.

La redacció dels documents de la modificació puntual del planejament i del projecte de reparcel·lació s'encarregarà al 
Sr. Jaume Bellavista Illa i a l'equip tècnic del seu despatx, i que els honoraris segons pressupost presentat pugen les 
següents  quantitats:  el  projecte  Modificació  puntual  Pla  General,  15.000,00  EUR.  +  21% I.V.A  (3.150,00  EUR.)  = 
18.150,00 EUR; i el Projecte de Reparcel·lació 15.152,20 EUR. + 21% I.V.A (3.181,96 EUR.) = 18.334,16 EUR.

Novè.- En relació a les parcel·les resultants 6 i 8, l'Ajuntament autoritza a realitzar obertures a fi i efecte de tenir dret de  
vistes sobre les zones verdes així com a rectificar els murs de contenció. Aquesta autorització no pot comportar en cap 
cas dret d'accés sobre les zones verdes amb les quals són confrontants cadascuna de les parcel·les anteriors.
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Desè.- El termini màxim per l'aprovació definitiva i inscripció en el Registre de la Propietat de les finques resultants de la  
reparcel·lació serà d'un any a partir de l'aprovació del present conveni.

I en prova de conformitat signen el present conveni per sextuplicat, amb els seus documents annexes, a les Franqueses 
del Vallès, a 8 de novembre de 2013.

Carme Jofre Masuet
Joan Ollé Bufí
Angela Jubany Cladellas
Francesc Colomé i Tenas
Josep Maria Amorós Bosch

DOCUMENT D'ADHESIÓ AL CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A L'ORDENACIÓ I ADJUDICACIÓ A LA U.A.15 "CAN 
BATLLORI" DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

D. Josep Jofre Jaumira amb DNI 38.665.778-H, per la present declaro:

Que he estat informat i conec el contingut del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els 
propietaris  de  la  Unitat  d'Actuació  15  "Can  Batllori",  del  terme  municipal  de  les  Franqueses  del  Vallès,  relatiu  a 
l'ordenació i adjudicació de l'àmbit, formalitzat en data 8 de novembre de 2013.

Que amb la signatura del present document, vull acollir-me a l'esmentat conveni amb subjecció i compliment de les 
seves clàusules.

Que he rebut còpia de l'esmentat conveni.

Les Franqueses del Vallès, a 17 de gener de dos mil catorze.
Signatura: Davant meu, EL SECRETARI.

Annex – Proposta d'ordenació i adjudicació a la U.A.15, Can Batllori, de les Franqueses del Vallès (Consta a l'expedient. 
Es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès).

Les Franqueses del Vallès, 13 de març de 2014
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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