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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2017/13  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  22 / de desembre / 2017  

Durada  Des de les 18.00 fins a les 20.50 hores  

Lloc  Sala d'Actes de la Casa Consistorial  

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 

Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde SÍ 

Ferran Jiménez Muñoz, segon tinent d’alcalde SÍ 

Rosa Maria Pruna Esteve, tercera tinenta d’alcalde SÍ  

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde SÍ 

Marina Ginestí Crusells, cinquena tinenta d’alcalde SÍ 

Moisés Torres Enrique, regidor  SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, regidor SÍ 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 

Elisabet Pericas Taulats, regidora SÍ 

Germán López Sánchez, regidor SÍ 

José Alexander Vega Sabugueiro, regidor SÍ 



Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Àngel Profitós Martí, regidor SÍ 

Rosa Maria Cassà Vila, regidora SÍ 

Francesc Torné Ventura, regidor SÍ 

Martha Esperanza Ilona Edel 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 

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Es procedeix a l'aprovació i signatura de les actes de les sessions dels dies 26 
d'octubre de 2017 i 30 de novembre de 2017. 
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Donar compte del Decret de l’alcalde de data 8 de novembre de 2017 en què es 
resol delegar les funcions de Presidència del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt 

 
VIST el Decret de l’alcalde núm. 675/2015, de 25 de juny, en què es resol delegar les 
funcions de Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt al regidor del grup 
municipal de Convergència i Unió, el senyor Ferran Jiménez Muñoz. 
 
TENINT EN COMPTE que el senyor Ferran Jiménez Muñoz ha manifestat la seva 
voluntat de renunciar a la presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposen l’apartat d) de l’article 2 dels Estatuts dels 
Consells del Poble, els apartats d) i f) de l’article 61 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 i l’article 86 del Reglament Orgànic Municipal, correspon a l’Alcaldia 
delegar les funcions de Presidència a un membre de la llista més votada en la 
demarcació del Consell.  
 
ATÈS que a les darreres eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, la candidatura 
presentada per Convergència i Unió va ser la que més vots va obtenir en la 
demarcació del Consell del Poble de Corró d’Amunt (col·legi electoral corresponent al 
districte 2, secció 1, subsecció 2, Mesa B), i que el senyor Jordi Ganduxé Pascual 
forma part d’aquesta candidatura.  
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EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- DELEGAR, amb efectes del dia 1 de desembre de 2017, les funcions de 
Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt al regidor del grup municipal de 
Convergència i Unió (PDeCAT), el senyor Jordi Ganduxé Pascual.  
 
Segon.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el 
Ple de l’Ajuntament i el Consell del Poble de Corró d’Amunt. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als senyors Ferran Jiménez Muñoz, Jordi 
Ganduxé Pascual i al Consell del Poble de Corró d’Amunt.  
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Donar compte del Decret de l'alcalde en què es resol delegar la direcció política 
de l'Àrea de Dinamització Econòmica 

VIST el Decret de l’Alcalde núm. 616/2015, de 16 de juny, en què es resol delegar a 
diferents regidors la direcció política de diverses Àrees de l’Ajuntament. 

TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret de l’Alcalde núm. 616/2017 ha estat 
modificat pels Decrets de l’Alcalde números 1603/2015, 647/2016, 850/2016, 
1665/2016, 1676/2016 i 2504/2016. 

VIST el Decret de l’Alcalde núm. 2959/2017, de 16 de novembre, en què es resol 
establir que, amb efectes des del dia 28 d’octubre de 2017, la direcció política de 
l’Àrea de Dinamització Econòmica és assumida per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament. 

EN ÚS de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local; el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; el 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, així com el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta 
Corporació. 

RESOLC: 

Primer.- DELEGAR, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017, la direcció 
política de l’Àrea de Dinamització Econòmica al regidor senyor Moisés Torres 
Enrique. 
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Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aquesta resolució en el Butlletí Oficial de 
la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al regidor senyor Moisés Torres Enrique, als 
portaveus dels grups municipals i a les Àrees de l’Ajuntament. 

Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que celebri. 
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Donar compte del Decret de l'alcalde en què es resol designar un nou membre 
de la Junta de Govern Local 

VIST el Decret de l’Alcalde número 618/2015, de 16 de juny, en què es resol 
constituir la Junta de Govern Local i els membres que la integren.  

TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret de l’Alcalde número 618/2015 ha estat 
modificat pels Decrets de l’Alcalde números 648/2016, 1664/2016 i 2911/2017. 

EN ÚS de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local; el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; el 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, així com el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta 
Corporació. 

RESOLC: 

Primer.- DESIGNAR, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017, la regidora 
senyora Marina Ginestí Crusells membre de la Junta de Govern Local. 

En conseqüència, la Junta de Govern Local queda integrada pels membres següents: 

President:  l’Alcalde, senyor Francesc Colomé Tenas 

  Senyor Juan Antonio Corchado Ponce 

  Senyor Ferran Jiménez Muñoz 

  Senyora Rosa Maria Pruna Esteve 

  Senyor José Antonio Aguilera Galera 

  Senyora Marina Ginestí Crusells 
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Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aquesta resolució en el Butlletí Oficial de 
la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora senyora Marina Ginestí 
Crusells, als membres de la Junta de Govern Local, als portaveus dels grups 
municipals i a les Àrees de l’Ajuntament. 

Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que celebri. 
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Donar compte del Decret de l'alcalde en què es resol nomenar Cinquena 
Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament 

VIST el Decret de l’Alcalde número 619/2015, de 16 de juny, en què es resol 
nomenar els Tinents/es d’Alcalde d’aquest Ajuntament.  

TENINT EN COMPTE que l’esmentat Decret de l’Alcalde número 619/2015 ha estat 
modificat pels Decrets de l’Alcalde números 646/2016, 1663/2016 i 2910/2017. 

VIST el Decret de l’Alcalde de data 11 de desembre de 2017 en què s’estableix, amb 
efectes des del dia 1 de desembre de 2017, els membres que integren la Junta de 
Govern Local. 

EN ÚS de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases 
de Règim Local; el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; el 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, així com el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta 
Corporació. 

RESOLC: 

Primer.- NOMENAR, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017, la senyora 
Marina Ginestí Crusells, regidora membre de la Junta de Govern Local, com a 
Cinquena Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament. 

En conseqüència, els Tinents/es d’Alcalde de la Corporació són els següents: 

Primer Tinent d’Alcalde: senyor Juan Antonio Corchado Ponce 

Segon Tinent d’Alcalde: senyor Ferran Jiménez Muñoz 

Tercera Tinenta d’Alcalde: senyora Rosa Maria Pruna Esteve 
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Quart Tinent d’Alcalde: senyor José Antonio Aguilera Galera 

Cinquena Tinenta d’Alcalde: senyora Marina Ginestí Crusells 

Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aquesta resolució en el Butlletí Oficial de 
la Província i en la seu electrònica de l’ajuntament. 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora senyora Marina Ginestí 
Crusells, als Tinents/es d’Alcalde de l’Ajuntament, als portaveus dels grups 
municipals i a les Àrees de l’Ajuntament. 

Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que celebri. 
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Donar compte del Decret de l'alcalde de data 28 de novembre de 2017 en què es 
resol aprovar l'amortització anticipada del préstec ICO del Banco de Sabadell 

ATÈS que el Ple de 27 de juliol de 2017 va aprovar instar al govern municipal a 
efectuar l’amortització anticipada de la quantitat de 80.000 euros, addicional a 
l’aprovada provisionalment a la modificació de crèdit 01/2017 al ple del mes de juny 
de 2017, contra el préstec o préstecs que s’estimin més convenients de la família 
dels integrants del Pla d’ajust de 2012. Amortització que s’haurà de fer efectiva abans 
de 31 de desembre de 2017, sempre i quan el resultat pressupostari sigui positiu. 
  
VISTA la modificació de crèdit 52/2017 amb la que es constata l’existència de crèdit 
pressupostari suficient, per import de 55.000,00 €, per donar resposta al requeriment 
plenari de 27 de juliol de 2017. 
  
TENINT EN COMPTE que la família de préstecs integrants del Pla d’ajust de 2012 es 
composa d’ 11 operacions de crèdit es tria, com a operació a amortitzar, aquella de 
menor principal pendent.  
  
EN ÚS DE LES ATRIBUCIONS que m’atorga la normativa vigent,  
  
RESOLC: 
  
Primer.-  APROVAR l’amortització anticipada parcial de l’operació 807415458172 
 contractada amb Banc de Sabadell en el marc del RD 4/2012 d’acord amb els 
següents termes: 
  

 Import total a amortitzar: 55.000,00 €.  

 No li serà d’aplicació cap cost ni interès ni comissió a aquesta operació 
d’avançament d’acord amb el que estableix la clàusula novena del contracte.  
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 L’amortització s’aplicarà a reduir període d’amortització mantenint les quotes.  

 L’amortització es farà efectiva mitjançant càrrec al compte  
ES6600810018930001404748 abans del 29 de desembre de 2017.  

Segon.-  REQUERIR a Banc de Sabadell perquè tramiti la sol·licitud d’amortització 
anticipada parcial de l’operació  807415458172 en els termes anteriorment detallats.  
  
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a Banc de Sabadell. 
  
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’ajuntament. 
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Proposta d'aprovació del nomenament de membre integrant del Consell del 
Poble de Llerona 

VIST l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 9 de juliol de 2015, en 
què es va aprovar el nomenament dels membres integrants dels diferents òrgans 
col·legiats. 
 
TENINT EN COMPTE que en l’acord anteriorment esmentat, es va establir que el 
Consell del Poble de Llerona està integrat pels membres següents: 
 

“Sra. Rosa Maria Pruna Esteve, Presidenta, representant del grup municipal de 
Convergència i Unió 
Sr. Jordi Ganduxé Pascual, representant del grup municipal de Convergència i 
Unió 
Sra. Elisabet Pericas Taulats, representant del grup municipal Imaginem Les 
Franqueses en Comú” 

 
VIST el Decret de l’Alcalde número 2017/2861 de data 8 de novembre, en què es 
resol delegar, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017, les funcions de 
Presidència del Consell del Poble de Corró d’Amunt al regidor senyor Jordi Ganduxé 
Pascual del grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES. 
 
VIST l’informe de la Secretària de data 11 de desembre de 2017.  
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa el 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, els 
estatuts dels Consells del Poble i el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta 
Corporació.     
 
L’alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- NOMENAR el regidor senyor Moisés Torres Enrique del grup municipal 
PDECAT-DEMÒCRATES com a membre integrant del Consell del Poble de Llerona, 
en qualitat de vocal, en substitució del regidor senyor Jordi Ganduxé Pascual.  
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord als regidors senyors Jordi Ganduxé Pascual, 
Moisés Torres Enrique i al Consell del Poble de Llerona. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per catorze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, PSC-PM, CpF i PP, i dues 
abstencions dels regidors assistents del grup municipal ERC-AM. 
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Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicació i retribució del 
regidor d'Obres i Serveis i Dinamització Econòmica de la Corporació 

VIST el Decret de l’Alcalde de data 11 de desembre, en què es resol delegar, amb 
efectes des del dia 1 de desembre de 2017, la direcció política de l’Àrea de 
Dinamització Econòmica al regidor senyor Moisés Torres Enrique. 
 
TENINT EN COMPTE l’acord adoptat pel Ple de l’ajuntament, en sessió de 26 
d’octubre de 2017, en què es va establir el règim de dedicació i retribucions dels 
membres de la Corporació. 
 
VIST l’informe de la Secretària de data 11 de desembre de 2017.  
 
DE CONFORMITAT amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local; el Reial Decret 2568, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; la Llei 53/1984, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques; la Llei 3/2015, de 30 de maig, reguladora de l’exercici dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat; el Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
 
VIST el Dictamen de la Comissió Informativa del Ple de data 14 de desembre de 
2017. 
 
Per tot això, l’alcalde proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- MODIFICAR, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017, el règim de 
dedicació del regidor d’Obres i Serveis i Dinamització Econòmica, en el sentit 
d’incrementar el règim de dedicació parcial que té assignat del 50% al 85% i una 
retribució anual de 34.000€. 
 
Segon.- MODIFICAR l’acord adoptat pel Ple en sessió de 26 d’octubre de 2017, en 
què es va establir el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, 
que queda determinat, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2017, com s’indica 
a continuació: 
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Càrrec Dedicació Retribució 
ALCALDE, REGIDOR DE RÈGIM INTERN I 
PROCESSOS ESTRATÈGICS 

100% 50.000,00€ 

REGIDOR D’URBANISME, ACTIVITATS I 
HABITATGE 

100% 40.000,00€ 

REGIDOR D’ESPORTS, PARTICIPACIÓ I 
RELACIONS CIUTADANES 

100% 40.0000,00€ 

REGIDORA DE SANITAT I SALUT PÚBLICA, 
GENT GRAN, AGRICULTURA, TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT 

75% 30.000,00€ 

REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA I PLA 
DE BARRIS 

70% 28.000,00€ 

REGIDOR D’OBRES I SERVEIS I 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 

85% 34.000,00€ 

REGIDOR D’EDUCACIÓ 50% 20.000,00€ 
REGIDORA DE CULTURA, INFÀNCIA I 
JOVENTUT 

50% 20.000,00€ 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al regidor d’Obres i Serveis i Dinamització 
Econòmica, a l’àrea d’Hisenda i a Recursos Humans de l’ajuntament. 
 
Quart.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la 
Llei de Bases de Règim Local. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, vuit abstencions dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM, CpF i PP. 
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Proposta d'aprovació de nomenament de representants a la Junta de Portaveus 
i a la Comissió Informativa d'Assumptes de Ple 

 
VIST que el Ple de l’ajuntament, en sessió del dia 9 de juliol de 2015, va adoptar 
l’acord següent: 
  
“Primer.- CREAR la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat de caràcter 
complementari de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, la qual estarà formada 
per l’Alcalde i pels portaveus de cadascun dels altres grups municipals.” 
  
TENINT EN COMPTE que en l’esmentat acord també es va designar els membres 
representants dels grups municipals a la Junta de Portaveus, sent designats del grup 
municipal Convergència i Unió (actualment PDECAT-DEMÒCRATES) el senyor 
Francesc Colomé Tenas com a membre titular del grup municipal i el senyor Ferran 
Jiménez Muñoz com a membre suplent del grup municipal.  
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VIST que el Ple de l’ajuntament, també en la sessió del dia 9 de juliol de 2015, va 
aprovar la creació de la Comissió Informativa d’assumptes del Ple, de caràcter 
permanent, i va establir la seva composició, que pel que fa al grup municipal 
Convergència i Unió (actualment PDECAT-DEMÒCRATES) va ser designat el senyor 
Francesc Colomé Tenas com a titular del grup municipal i el senyor Ferran Jiménez 
Muñoz com a suplent del grup municipal.  
  
ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 31 de març de 2016, va donar-se per 
assabentat de la designació del senyor Ferran Jiménez Muñoz com a portaveu titular 
del grup municipal Convergència i Unió, i del senyor Francesc Colomé Tenas com a 
portaveu suplent. 
  
VIST l’informe de la Secretària de data 11 de desembre de 2017.  
  
DE CONFORMITAT amb el 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, i el Reglament Orgànic 
municipal d’aquesta Corporació.  
  
VIST el dictamen de la Comissió informativa del Ple. 
  
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- ESTABLIR que el senyor Francesc Colomé Tenas, en la seva condició 
d’alcalde, presideix la Junta de Portaveus i la Comissió Informativa d’assumptes de 
Ple, i que el senyor Ferran Jiménez Muñoz n’és el suplent d’ambdues.  
  
Segon.- ESTABLIR que el senyor Ferran Jiménez Muñoz, en la seva condició de 
portaveu, és el representant titular del grup municipal PDECAT-DEMÒCRATES a la 
Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa d’assumptes del Ple, i que el senyor 
Francesc Colomé Tenas n’és el representant suplent d’ambdues. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per catorze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, PSC-PM i PP, tres abstencions 
dels regidors assistents dels grups municipals ERC-AM i CpF. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=9 

  

Proposta d'aprovació del nomenament de membre integrant de diferents 
òrgans col·legiats municipals 

TENINT EN COMPTE que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 9 de juliol de 
2015, va acordar, entre d’altres, establir la composició dels grups municipals així com 
dels diferents òrgans col·legiats municipals. 
 
ATÈS que el senyor Javier Álvarez Álvarez, com a regidor del grup municipal Partit 
Popular, va ser designat membre dels òrgans col·legiats municipals que s’indiquen a 
continuació: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=9
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- Portaveu del grup municipal Partit Popular 
- Representant titular de la Junta de Portaveus 
- Representant titular del Consell d’Administració del Patronat municipal 

d’Esports 
- Representant titular de la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut 
- Representant titular de la Comissió Informativa de Ple 
- Representant titular de la Comissió Especial de Comptes 
- Membre del Consell de la Pagesia 
- Membre del Consell Escolar Municipal 
- Membre del Consell Assessor de Joventut 

 
ATÈS que el senyor Javier Álvarez Álvarez va presentar la seva renúncia com a 
regidor de la Corporació, i que aquesta es va fer efectiva en la sessió plenària del dia 
26 d’octubre de 2017. 
 
TENINT EN COMPTE que en la sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017 la 
senyora Martha Esperanza Ilona Edel va prendre possessió del càrrec de regidora 
d’aquest ajuntament, en representació de la candidatura del Partit Popular (PP), en 
substitució del senyor Javier Álvarez Álvarez. 
 
VIST l’informe de la Secretària de data 11 de desembre de 2017.  
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa el 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 i el 
Reglament Orgànic Municipal d’aquesta Corporació.     
 
VIST el Dictamen de la Comissió Informativa del Ple.  
 
L’alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTABLIR que la senyora Martha Esperanza Ilona Edel, regidora del grup 
municipal Partit Popular, formarà part dels següents òrgans col·legiats municipals, en 
substitució del senyor Javier Álvarez Álvarez: 
 

- Portaveu del grup municipal Partit Popular 
- Representant titular de la Junta de Portaveus 
- Representant titular del Consell d’Administració del Patronat municipal 

d’Esports 
- Representant titular de la Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, 

Educació, Infància i Joventut 
- Representant titular de la Comissió Informativa de Ple 
- Representant titular de la Comissió Especial de Comptes 
- Membre del Consell de la Pagesia 
- Membre del Consell Escolar Municipal 
- Membre del Consell Assessor de Joventut 

 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la senyora Martha Esperanza Ilona Edel i a les 
àrees interessades.  
 



 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.  
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Proposta d’autorització a l’arquitecte tècnic adscrit a l’àrea d’urbanisme de 
compatibilitat per al desenvolupament d’altres funcions professionals fora de 
l’àmbit de la corporació 

Antecedents de Fet 
  
1.- El 6 de setembre de 2017 el senyor Jaume Bellet Serra, funcionari de carrera de 
l’Àrea d’Urbanisme, va presentar una instància (2017/1144) en la que sol·licitava la 
compatibilitat per les tasques de Direcció d’Execució d’Obres a la entitat Acciona 
Inmobiliaria.  
 
2.- El dia 12 de setembre de 2017, el senyor Jaume Bellet Serra, en relació a la 
instància presentada a dia 6 de setembre i registre d’entrada (2017/1166), posa de 
manifest que la jornada de la 2ª activitat serà de 5 hores setmanals en total,  fora de 
l’horari de Treball de l’Àrea d’Urbanisme de L’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, compatible amb la primera activitat. 
 
3.- Que Acciona Inmobiliaria es una Promotora Inmobiliaria, per la qual cosa 
desenvolupa una activitat privada. 
   
Fonaments de dret 
  
1.  D’acord amb l’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, es podrà 
autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei de les 
Corporacions Locals sempre hi quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’Entitat Pública.  
 
2. Segons l’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals es preveu l’autorització de 
compatibilitat per l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues 
jornades no superi la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
 
3. Segons l’article 50.9 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats 
Locals i l’article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local l’autorització de compatibilitat del personal al servei de les entitats locals 
per a un segon lloc o activitats en el sector privat correspon al Ple. 
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes 
esmentats, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
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Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada al treballador JAUME 
BELLET SERRA, arquitecte tècnic adscrit a l’Àrea d’Urbanisme, com a Director 
d’execució d’obres de la promotora inmobiliaria Acciona Inmobiliaria, d’acord amb les 
condicions declarades en la sol·licitud, amb una dedicació de 5 hores setmanals en 
període de tardes, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada per 
L’Ajuntament de Les Franqueses. 
 
Segon.- AQUESTA AUTORITZACIÓ també restarà sense efecte d’acord amb allò 
que preveuen l’ article 329 del Decret 214/90 així com l’article 11 de la Llei 21/87 pel 
que fa a la prohibició de compatibilitat en relació a determinar supòsits i en concret en 
els supòsits següents:  
 
a) Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels  deures o 
comprometés la seva imparcialitat o independència.  
 
b) Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 
conegui per raó del càrrec. 
 
c) Si la dedicació horària coincidís amb la jornada laboral. 
  
Tercer.- POSAR EN CONEIXEMENT d’aquesta corporació, per part de l’interessada 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada així com en relació al règim de cotitzacions al sistema de la Seguretat 
social. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per dotze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM, ERC-AM i CpF,  cinc 
abstencions dels regidors assistents dels grups municipals ILFC-E i PP. 
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Proposta d’aprovació de derogació de l’ordenança municipal reguladora de la 
concessió d’ajuts aper a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis 
inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les 
Franqueses del Vallès i les seves bases reguladores 

ATÈS que en data de 22 de desembre de 2016 aquest Ajuntament sol·licita pròrroga 
excepcional per quatre anys per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció 
Integral al barri de Bellavista, d’acord amb el Decret 53/2012 de 22 de maig, pel qual 
es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
atenció especial, i tenint en compte que aquesta va ser atorgada únicament per un 
termini de dos anys, fins el 31 de desembre de 2018. 
  
ATÈS que una de les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral, és el Programa 
d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis i que el Ple de la corporació, en 
data de 23 de febrer de 2017 va aprovar una nova Ordenança municipal Reguladora 
de la Concessió d’ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=11


inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del 
Vallès, per tal d’incorporar diversos canvis normatius i obrir la convocatòria a major 
nombre de finques. 
  
ATÈS que amb posterioritat a la seva aprovació es notifica que la pròrroga 
excepcional es concedeix tant sols per un termini de dos anys i que per tant, els 
preceptes  del 13 al 16 de la nova disposició administrativa poden ser incompatibles 
amb el període de vigència de Pla de Barris, és posa de manifest la seva 
impossibilitat d’inaplicació per la propera convocatòria 2018. 
  
VIST l’informe emès per l’Àrea de Pla de Barris de l’Ajuntament. 
  
VIST l’informe emès per la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la que s’estableix que el Ple té les 
atribucions per la derogació d’una ordenança, per majoria simple, doncs no es tracta 
d’un dels supòsits de l’article 47 del mateix text legal. 
  
DE CONFORMITAT amb el 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.  
  
DE CONFORMITAT amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
   
D’acord amb el què disposa l’article 22.2 lletra q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
   
ACORDS:  
 
Primer.- DEROGAR l’Ordenança Municipal reguladora de la concessió d’ajuts per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat 
pel Pla de Barris de Bellavista de Les Franqueses del Vallès i les seves bases 
reguladores. 
  
Segon.- DISPOSAR que l’Ordenança General de Subvencions i la Llei 2/2004, de 4 
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial (Llei de Barris) sigui el marc legal de la nova convocatòria 2018 del 
Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins 
de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès. 
  
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a les àrees interessades. 
 

SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per onze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM i ERC-AM, sis abstencions dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E, CpF i PP. 
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Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici econòmic 
2018 

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 
econòmic 2018, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal 
comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per 
Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988. 
  
Vist i conegut el contingut dels informes de l’interventor. 
 
Vist l’informe de la secretària. 
  
Es proposa al Ple de l'ajuntament l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a 
l'exercici econòmic 2018, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum del 
pressupost consolidat per capítols és el següent: 
  
 ESTAT DE DESPESES 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 24.376.383 € 
A.1. OPERACIONS CORRENTS 16.837.933€ 
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal 6.555.851€ 
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis 8.775.064 € 
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres 196.450 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 1.249.568 € 
 CAPÍTOL 5: Fons de contingència  61.000€ 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 7.538.450 € 
CAPÍTOL 6: Inversions Reals 7.178.450 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 360.000 € 
B) OPERACIONS FINANCERES 1.630.000 € 
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0,00 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers 1.630.000 € 
TOTAL: 26.006.383 € 
ESTAT D'INGRESSOS 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 24.356.383 € 

A.1. OPERACIONS CORRENTS 
           
19.138.383€ 

CAPÍTOL 1: Impostos Directes 8.878.000€ 
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes 450.000 € 
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos 3.909.868 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents 5.413.805 € 
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials   



A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 5.218.000 € 
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals 4.025.000 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital 1.193.000 € 
B) OPERACIONS FINANCERES 1.650.000 € 
CAPÍTOL 8: Actius Financers 0 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers 1.650.000 € 
TOTAL: 26.006.383 € 

  
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
  
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per el 2018, les Bases d'Execució i 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de 
presentació de reclamacions pels interessats. 
  
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti 
cap reclamació. 
  
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, set vots en contra dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E, ERC-AM i CpF, una abstenció del regidor 
assistent del grup municipal PP. 
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Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent en l'execució del 
projecte anomenat "Projecte d'urbanització del sector N de les Franqueses del 
Vallès", per raons d'urgència 

SOTMESA a votació, la urgència és aprovada per deu vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, PSC-PM i PP, sis vots en contra dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM, una abstenció del 
regidor assistent del grup municipal CpF. 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=14 
 

  

Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte d'obra consistent en 
l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les 
Franqueses del Vallès" 
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ATÈS que el ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia  27 d’abril de 2017 va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 

“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del contracte d’obra consistent en 
l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del Sector N de les 
Franqueses del Vallès”, establint-se el preu de licitació en 11.723.997,56 €, IVA 
exclòs, i CONVOCAR la seva licitació. 
 
Segon.- AUTORITZAR, en quantia de 11.723.997,56 €, la despesa que per 
aquest Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 11.4501.60924 del pressupost de la Corporació.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de 
regir la contractació de referencia, per procediment obert, oferta més avantatjosa, 
amb diversos criteris d’adjudicació, i subjecte a regulació harmonitzada.  
 
Quart.- PUBLICAR en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, en el Boletín Oficial del Estado i en el Perfil de 
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 40 dies naturals 
(quaranta) a comptar des de la data d’enviament al Diari Oficial Unió Europea, de 
conformitat amb el què preveu l’article 159.1 del TRLCSP, hi puguin presentar les 
proposicions que estimin pertinents.  
 
Cinquè.- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article 52.2.n) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’adopció 
dels acords que siguin necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que 
es pugui produir durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no 
exhaustiu, la modificació de possibles errades contingudes en els plecs 
administratius i tècnics.” 
 

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 de juny de2017 va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 

 
“Primer.- ESMENAR l’errada detectada en el plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació de l’obra consistent en l’execució del 
projecte anomenat “Projecte d’urbanització del Sector N de les Franqueses del 
Vallès”, clàusula 6, apartat B), Subapartat B.1), en el sentit que on diu: 
 
“La solvència s’entendrà pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 
Grup Subgrup Categoria Contracte Categoria Reial Decret 1098/2001 
A  1  6   f 
A  2  6   f 
E  1  6   f 
E  5  6   f 
G  4  6   f 
I  1  6   f 
I  4  6   f 
 
Ha de dir: 



“La solvència s’entendrà pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 
 
Grup Subgrup Categoria Contracte Categoria Reial Decret 1098/2001 
A              2                             4   f 
E              1                             4   f 
G             6                             4   f 
I               9                             4   f 
(...)” 

 
ATÈS que es va donar la preceptiva publicitat de l’esmentada licitació i de la posterior 
modificació, en el perfil del contractant, en el Butlletí Oficial de la Província (dies 25 de 
maig de 2017 i 15 de juny de 2017), Butlletí Oficial de l’Estat (dies 8 de juny de 2017 i 
19 de juny de 2017), i tramés al  Diari Oficial de la Unió Europea (dies 16 de maig de 
2017 i 2 de juny de 2017). 
 
ATÈS que durant el període establert, es van presentar ofertes per les empreses 
següents: 
 
1) FERROVIAL AGROMAN, SA 
2) DRAGADOS, SA 
3) FCC CONSTRUCCIÓN, SA 
4) UTE SACYR CONSTRUCCIÓN SA + SCRINSER, SA 
5) UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONES SL + COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS SA 
6) COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 
7) UTE SORIGUÉ SAU + AUXILIAR DE SERVICIOS SLU 
8) UTE CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES SAU + SORIGUÉ FIRTEC, SA 
9) UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA + VOPI 4 SA 
10) ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 
11) UTE BIGAS GRUP SLU + BARNASFALT SA 
12) UTE ACCIONA CONSTRUCCION SA + COPCISA, SA 
13) UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SLU + HERCAL DIGGERS, SL 
14) UTE CERTIS OBRES I SERVEIS SAU + ELECNOR, SA 
15) UTE AQUAMBIENTE SAU + CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 
16) UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES SA + CONSTRUCTORA DE CALAF SAU 
17) ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU 
 
ATÈS que en data 20 de juliol de 2017 es va reunir, en acte privat, la mesa de 
contractació del concurs convocat per procedir a l’obertura del sobre 1 (documentació 
administrativa). L’acta és a disposició de les persones interessades en el perfil del 
contractant des del dia 25 de juliol de 2017. 
 
ATÈS que, mitjançant Decret de l’Alcalde núm. 1992/2017, de 27 de juliol de 2017, es 
va designar els membres que havien de conformar el comitè d’experts que havia de 
valorar la documentació del sobre núm. 2. L’esmentat decret és a disposició de les 
persones interessades, en el perfil del contractant, des del dia 27 de juliol de 2017. 
 
ATÈS que en data 28 de juliol de 2017 es va reunir, en acte públic, la mesa de 
contractació del concurs convocat, per procedir a l’obertura del sobre 2 (documentació 
tècnica amb valoració subjecte a judici de valor). L’acta és a disposició de les 
persones en el perfil del contractant des del dia 31 de juliol de 2017 
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VIST l’informe emès en data 13 d’octubre de 2017 pel comitè d’experts, relatiu a la 
valoració del sobre núm. 2, del qual s’extreu que la puntuació obtinguda per les 
empreses licitadores, ha estat la següent: 
 
1) FERROVIAL AGROMAN, SA: 60,50 punts 
2) DRAGADOS, SA: 50,50 punts 
3) FCC CONSTRUCCIÓN, SA: 42,50 punts 
4) UTE SACYR CONSTRUCCIÓN SA + SCRINSER, SA: 65,00 punts 
5) UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONES SL + COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS SA: 71,00 punts 
6) COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA: 56,50 punts 
7) UTE SORIGUÉ SAU + AUXILIAR DE SERVICIOS SLU: 62,50 punts 
8) UTE CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES SAU + SORIGUÉ FIRTEC, SA: 64,00 
punts 
9) UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA + VOPI 4 SA: 58,00 punts 
10) ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA: 64,00 punts 
11) UTE BIGAS GRUP SLU + BARNASFALT SA: 58,00 punts 
12) UTE ACCIONA CONSTRUCCION SA + COPCISA, SA: 59,00 punts 
13) UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SLU + HERCAL DIGGERS, SL: 61,00 
punts 
14) UTE CERTIS OBRES I SERVEIS SAU + ELECNOR, SA: 58,50 punts 
15) UTE AQUAMBIENTE SAU + CONSTRUCCIONES RUBAU, SA: 57,50 punts 
16) UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES SA + CONSTRUCTORA DE CALAF SAU: 
65,50 punts 
17) ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU: 61,50 punts 
L’informe emès pel comitè d’experts és a disposició de les persones interessades, en 
el perfil del contractant, des del dia 8 de novembre de 2017.  
 
ATÈS que en data 8 de novembre de 2017 es va procedir a l’acte públic d’obertura del 
sobre núm. 3 (proposta econòmica). Les ofertes econòmiques, l’ampliació del termini 
de garantia i la reducció del termini d’execució presentades per les empreses 
licitadores van ser les següents:  
 
OFERTA signada per FERROVIAL AGROMAN, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.592.487,33 €, més 1.594.422,34 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 16 setmanes. 

 
OFERTA signada per DRAGADOS, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.374.394,47 €, més 1.548.622,84 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per FCC CONSTRUCCION, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 8.499.312,03 €, més 1.784.855,53 € 



d’IVA. 
 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per SACYR CONSTRUCCIÓN, SA i SCRINSER, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de de 8.427.471,78 €, més 1.769.769,07 € 
d’IVA 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per ABOLAFIO CONSTUCCIONES, SL i COBRA INSTALICIONES 
Y SERVICIOS, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 8.347.486,26 €, més 1.752.972,11 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per COPISA CONSTRUCTORA PIRENÀICA, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 8.758.987,56 €, més 1.839.387,39 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per SORIGUÉ, SAU i AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, 
SLU 
 

 Realitzar les obres per un import de 8.474.105,44 €, més 1.779.562,14 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per SORIGUÉ FIRTEC, SAU i CONSTRAULA, ENGINYERIA I 
OBRES SAU 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.263.016,49 €, més 1.525.233,46 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA i VOPI 4, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.321.636,48 €, més 1.537.543,66 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 
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OFERTA signada per ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.391.962,64 €, més 1.552.312,15 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per BIGAS GRUP, SLU i BARNASFALT, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 8.783.177,06 €, més 1.844.467,18 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 35,71 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 44 setmanes 

 
OFERTA signada per ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA i COPCISA, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.361.498,07 €, més 1.545.914,59 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU i HERCAL DIGGERS, 
SL 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.429.497,25 €, més 1.560.194,42 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU i ELECNOR, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 6.593.363,50 €, més 1.384.606,33 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

  
OFERTA signada per AQUAMBIENTE, SAU i CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.633.494,81 €, més 1.603.033,91 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
OFERTA signada per VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA i CONSTRUCTORA DE 
CALAF, SAU 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.726.114,39 €, més 1.622.484.02 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 



 
OFERTA signada per ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
 

 Realitzar les obres per un import de 7.999.283,54 €, més 1.679.849,54 € 
d’IVA. 

 Ampliació de termini en 36 mesos addicionals. 
 Reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes 

 
L’acta de l’obertura del sobre núm. 3 es troba disposició de les persones 
interessades, en el perfil del contractant, des del dia 13 de novembre de 2017. 
 
ATÈS que en data 15 de novembre de 2017, la mesa de contractació es va reunir en 
acte privat amb la finalitat d’elevar una proposta d’adjudicació a l’òrgan de 
contractació. En dita reunió, la mesa es va fer seu l’informe de valoració emès pel 
Comitè d’Experts, confeccionat amb data 13 d’octubre de 2017. També va acordar 
declarar excloses les propostes amb qualitat tècnica inacceptable, considerant-se 
com a tals les que haguessin obtingut una puntuació inferior a 60 punts en la valoració 
del sobre núm. 2, de conformitat amb la clàusula 7.5 i de l’annex 7A (criteris per a 
l’adjudicació d’un contracte d’execució d’obres d’urbanització). Per tant, les empreses 
que van quedar excloses van ser les següents: 
 
- DRAGADOS, SA: 50,50 punts 
- FCC CONSTRUCCIÓN, SA: 42,50 punts 
- COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA: 56,50 punts 
- UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA + VOPI 4 SA: 58,00 punts 
- UTE BIGAS GRUP SLU + BARNASFALT SA: 58,00 punts 
- UTE ACCIONA CONSTRUCCION SA + COPCISA, SA: 59,00 punts 
- UTE CERTIS OBRES I SERVEIS SAU + ELECNOR, SA: 58,50 punts 
- UTE AQUAMBIENTE SAU + CONSTRUCCIONES RUBAU, SA: 57,50 punts 
 
La resta d’empreses que continuaren en el procediment de contractació, van obtenir 
la següent puntuació en el sobre núm. 3 (oferta econòmica, ampliació de garantia i 
reducció del termini d’execució): 

   
AMPLIACIÓ REDUCCIÓ DEL  

 
OFERTA ECONÒMICA GARANTIA TERMINI EXECUCIÓ 

 
Import punts mesos  punts reducció  punts 

FERROVIAL AGROMAN 7.592.487,33 38,26 36,00 20,00 16,00 8,00 

SACYR CONSTRUCCION + 
SCRINSER 8.427.471,78 34,47 36,00 20,00 20,00 10,00 

ABOLALFIO CONSTRUCCIONS + 
COBRA INSTALACIONES 8.347.486,26 34,80 36,00 20,00 20,00 10,00 

SORIGUÉ + AUXILIAR DE 
SERVICIOS Y ASISTENCIAS 8.474.105,44 34,28 36,00 20,00 20,00 10,00 

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES + FIRTEC 7.263.016,49 40,00 36,00 20,00 20,00 10,00 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 7.391.962,64 39,30 36,00 20,00 20,00 10,00 

VIASGON OBRAS Y SERVICIOS + 
HERCAL DIGGERS 7.429.497,25 39,10 36,00 20,00 20,00 10,00 

VIAS Y CONSTRUCCIONES + 
CONSTRUCTORA DE CALAF 7.726.114,39 37,60 36,00 20,00 20,00 10,00 
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ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS 7.999.283,54 36,32 36,00 20,00 20,00 10,00 

 
Per tant, les empreses licitadores no excloses van obtenir la puntuació següent (per 
ordre decreixent): 
  

 
OFERTA 
TÈCNICA 

OFERTA 
ECONÒMICA 

GARANTIA  TERMINI 
EXECUCIÓ  

TOTAL  

      
ABOLALFIO CONSTRUCCIONS + 
COBRA INSTALACIONES 71 34,80 20,00 10,00 135,80 

CONSTRAULA ENGINYERIA I 
OBRES + FIRTEC 64 40,00 20,00 10,00 134,00 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 64 39,30 20,00 10,00 133,30 

VIAS Y CONSTRUCCIONES + 
CONSTRUCTORA DE CALAF 65,5 37,60 20,00 10,00 133,10 

VIASGON OBRAS Y SERVICIOS 
+ HERCAL DIGGERS 61 39,10 20,00 10,00 130,10 

SACYR CONSTRUCCION + 
SCRINSER 

65 34,47 20,00 10,00 129,47 

ROGASA CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS 61,5 36,32 20,00 10,00 127,82 

SORIGUÉ + AUXILIAR DE 
SERVICIOS Y ASISTENCIAS 62,5 34,28 20,00 10,00 126,78 

FERROVIAL AGROMAN 60,5 38,26 20,00 8,00 126,76 

 
La mesa de contractació va acordar, per unanimitat, proposar a l’òrgan de 
contractació adjudicar a la UTE formada per les mercantils ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONES, SL i COBREA INSTALACIONES Y SERVICIOS,SA, el 
contracte d’execució de les obres corresponents al Projecte d’Urbanització del Sector 
N de les Franqueses del Vallès.  
 
L’acta de la reunió de la mesa de contractació, celebrada el dia 15 de novembre de 
2017, es troba a disposició de totes les persones interessades, en el perfil del 
contractant, des del dia 20 de novembre de 2017. 
 
ATÈS que es  va requerir a les empreses ABOLAFIO CONSTUCCIONES, SL i 
COBRA INSTALICIONES Y SERVICIOS, SA, perquè aportessin la documentació 
prevista en la clàusula 7.9 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
ATÈS que ambdues societats mercantils han aportat la documentació requerida, 
inclosa la garantia definitiva.  
 
VISTA la legislació aplicable que a continuació es detalla: 
 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 



 
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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 (articles 
vigents després de l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de 
maig). 

- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
- El plec de clàusules administratives generals de l’ajuntament de les 

Franqueses del Vallès 
 
VISTOS, entre d’altres, els articles 6, 13 i 14, 22, 53, 109, 110, 121 i concordants, 138 
i següents, 150 i següents, 157 a 161 i Disposició Addicional Segona del TRLCSP.  
 
ATÈS que és competent per a l’adjudicació del present contracte el Ple de la 
corporació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, i apartat 
n) de l’article 52.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel 
Decret Legislatiu 2/2003. 
 
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació del contracte d’obra consistent en 
l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del Sector N de les 
Franqueses del Vallès”, establint-se el preu de licitació en 11.723.997,56 €, IVA 
exclòs. 
 
Segon.- ADJUDICAR a la UTE formada per les empreses ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONES, SL i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, el contracte 
d’obra consistent en l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del 
Sector N de les Franqueses del Vallès”, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques, a les millores proposades en el sobre núm. 2 amb 
Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-5452, de data 11 de juliol de 2017, i per un 
import de 8.347.486,26 € més IVA, amb una ampliació del termini de garantia de 36 
mesos addicionals, i amb una reducció del termini d’execució inicial en 20 setmanes.  
 
Tercer.- APROVAR els drets i taxes per un import de 89,50 €, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors. 
 
Cinquè.- DIPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i si s’escau, trametre la documentació que resulti 
necessària a la Sindicatura de Comptes, Tribunal de Cuentas i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
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Sisè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a 
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en compliment 
d’aquests acords. 
 
Setè- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’ abril, Reguladora de les bases de Règim local i l’ article 52.2.k) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’adopció de les resolucions 
que siguin necessàries en relació a qualsevol recurs que es pugui interposar per part 
de qualsevol interessat, com pot ser amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la 
suspensió de la formalització del contracte, aixecament de la suspensió, interposició 
de recursos o la personació en els mateixos davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa, si s’escau.  
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, sis vots en contra dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM, dues abstencions dels regidors 
assistents dels grups municipals CpF i PP. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=15 

  

Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient per a l'aprovació de l'acord relatiu a la resolució del contracte 
d'obres per a l'execució de les contingudes en el projecte d'execució del Centre 
Cultural de Corró d'Avall, adjudicat a l'empresa Sacyr, SAU, per raons 
d'urgència 

SOTMESA a votació, la urgència és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, dos vots en contra dels regidors 
assistents del grup municipal ERC-AM, sis abstencions dels regidors assistents dels 
grups municipals ILFC-E, CpF i PP. 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=16 

  

Proposta d'aprovació de l'acord relatiu a la resolució del contracte d'obres per 
a l'execució de les contingudes en el projecte d'execució del Centre Cultural de 
Corró d'Avall adjudicat a l'empresa Sacyr, S.A.U. 

 
Vist que en data 21 de desembre de 2006 la societat mercantil amb capital 
íntegrament municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A. va aprovar 
l’expedient de contractació de les obres contingudes en el projecte d’execució del 
Centre Cultural de Corró d’Avall, establint-se el pressupost màxim de licitació en la 
quantitat de 7.407.345,03 euros, inclòs l’IVA, així com disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació mitjançant procediment obert i l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de la licitació 
de referència. 
  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=15
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=16


Vist que en data 29 de març de 2007 la societat mercantil amb capital íntegrament 
municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A. va adjudicar el contracte 
d’obres per a l’execució de les contingudes en el projecte d’execució del Centre 
Cultural de Corró d’Avall a l’empresa SACYR, S.A.U., per la quantitat total de 
5.925.745,88 euros, IVA inclòs.  
  
Vist que en data 21 de maig de 2007 la societat mercantil amb capital íntegrament 
municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A. va formalitzar el contracte 
d’obres per a l’execució de les contingudes en el projecte d’execució del Centre 
Cultural de Corró d’Avall amb l’adjudicatària SACYR, S.A.U., per la quantitat total de 
5.925.745,88 euros, IVA inclòs, i fixant com a termini d’execució del contracte en 15 
mesos, de conformitat amb la proposició efectuada per l’adjudicatari en el 
procediment de licitació. 
  
Vist que en data 3 d’octubre de 2008, el director facultatiu de l’execució de les obres 
presenta escrit en el què comunica a aquesta Administració que les obres es troben 
aturades des del dia 5 d’agost de 2008. 
  
Vist que en data 15 de febrer de 2008, el secretari del Consell d’Administració de la 
societat mercantil amb capital íntegrament municipal LES FRANQUESES ENTORN 
VERD, S.A. certifica que el Consell d’Administració de la societat resta assabentat 
dels desviaments pressupostaris corresponents a l’execució de les obres, document 
en el qual es reflexa una previsió final de desviament per import de 1.105.668,59 
euros, segons documents presentats per l’empresa SACYR, S.A.U., i que es trasllada 
aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que l’òrgan 
competent del mateix adopti les mesures que entengui oportunes envers el projecte 
d’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall i, concretament, envers les 
desviacions pressupostàries plantejades.     
  
Vist que en data 14 d’abril de 2015, el secretari del Consell d’Administració de la 
societat mercantil amb capital íntegrament municipal LES FRANQUESES ENTORN 
VERD, S.A. certifica que el Consell d’Administració de la societat, en sessió 
celebrada en data 24 de març de 2015, ha adoptat un acord de suspensió de mutu 
acord del contracte entre LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A., i la societat 
mercantil SACYR, S.A., en el qual es recullen els següents pactes: 
  

PRIMER.- L’empresa municipal LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A. i 
SACYR, S.A.U. declaren que el contracte subscrit entre ambdues parts el dia 
21 de maig de 2007 continua suspès, però vigent. 

  
SEGON.- Que l’empresa SACYR, S.A.U. continuarà l’execució del contracte 
en base al projecte modificat que es redacti a l’efecte. 

  
TERCER.- Que de conformitat amb la legislació que li resulta d’aplicació 
l’execució del projecte no podrà superar el 20 per 100 al preu d’adjudicació, 
xifrat en 5.925.745,88 euros, IVA inclòs. 

  
QUART.- Que a l’empara d’allò que preveu la norma abans esmentada, el 
projecte modificat s’haurà de tramitar i aprovar dins dels 8 mesos següents a 
la data d’adjudicació de la redacció del projecte. En aquest sentit, LES 
FRANQUESES ENTORN VERD, manifesta que l’adjudicació de la redacció 
del projecte executiu es produirà no més tard del proper 30 de juny de 2015, 
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per la qual cosa, l’aprovació del projecte modificat definitiu s’haurà de produir 
abans del 31 de desembre de 2015. En tot cas es fa constar que hores d’ara 
ja s’ha contractat la redacció d’un avantprojecte al respecte. 

  
Aquests terminis no són només de conformitat de les parts, sinó què, a més, 
ambdues parts declaren que els mateixos són condició essencial per a al 
subscripció del present document.  

  
CINQUÈ.- SACYR renuncia a la reclamació de les quantitats que li poguessin 
correspondre en concepte de danys i perjudicis derivats tant de la suspensió 
temporal, prolongada i total de l’obra, com d’aquells costos de reinici dels 
treballs. 

  
Ara bé, la renúncia anterior en cap cas es fa extensiva a la indemnització per 
lucre cessant (fixada de comú acord en un 6% de l’obra deixada d’executar) a 
la que té dret SACYR en cas de resolució del contracte. En aquest sentit, i als 
efectes aclaratoris oportuns, es menciona expressament que SACYR en cap 
cas renuncia al seu dret d’instar la resolució del contracte per desistiment de 
LES FRANQUESES ENTORN VERD, únicament desisteix temporalment del 
seu dret mentre estiguin vigents els terminis en l’estipulació quarta anterior. 
Ara bé, si els terminis anteriors no s’acomplissin, SACYR podrà instar la 
resolució del contracte i sol·licitar l’abonament del lucre cessant de l’obra 
deixada d’executar. 

  
Així ho pacten i, en prova de conformitat signen el present document per 
duplicat en el lloc i data de l’encapçalament.       

  
Vist que en data 25 de setembre de 2015, el secretari del Consell d’Administració de 
la societat mercantil LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A. certifica que s’aprova 
la dissolució de la societat, i es procedeix a la seva liquidació. També s’acorda en 
aquesta mateixa sessió que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès se subrogui en 
tots els drets i obligacions laborals i de seguretat social del personal contractat per 
temps indefinit que presta els seus serveis en la societat, i de les obligacions i drets 
dels contractes i convenis en vigor formalitzats per LES FRANQUESES ENTORN 
VERD, S.A., EN LIQUIDACIÓ. 
  
Atès que les obres parcialment executades es troben aturades des del mes d’agost 
de l’any 2008 i no és viable continuar-les tenint en compte els desviaments 
pressupostaris que suposen, queden justificades en l’expedient administratiu de 
referència les raons d’interès públic que fan necessari i convenient la resolució del 
contracte, de conformitat amb l’article 112.4 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
públiques.  
  
De conformitat amb els articles 109 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions públiques; els articles 109 i següents 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; i els Plecs de Clàusules Administratives Generals de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès aprovats en data 12 de juny de 1998.  
  
 



 
En conseqüència, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents: 
  
ACORDS: 
  
PRIMER.- Aprovar i facultar a l’Alcalde perquè procedeixi a la signatura de l’acord 
relatiu a la resolució del contracte d’obres per a l’execució de les contingudes en el 
projecte d’execució del Centre Cultural de Corró d’Avall, adjudicat a l’empresa 
SACYR, S.A.U., que es transcriu a continuació: 
  
ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES CONTINGUDES EN EL PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL 
CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D’AVALL, ADJUDICAT A L’EMPRESA SACYR 
CONSTRUCCIÓN, S.A.U. 
  
A les Franqueses del Vallès, 31 de desembre de 2017.  
  
COMPAREIXEN 
  
Per una banda, el senyor FRANCESC XAVIER VIVES i RIFÉ, en representació de la 
societat mercantil SACYR CONSTRUCCIÓN, amb NIF A78366382  i  domicili a 
Paseo Castellana, num 83, 28046 MADRID – (MADRID) 
  
I per l’altra, el senyor FRANCESC COLOMÉ I TENAS, Alcalde de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, assistit per la Secretària general de l’Ajuntament. 
  
INTERVENEN 
  
Tots ells amb capacitat legal suficient per a la celebració d’aquest acord, i a l’efecte,  
  
ACORDEN 
  
Primer.- RESOLDRE de mutu acord el contracte de 29 de març de 2007 subscrit 
entre la societat mercantil amb capital íntegrament municipal LES FRANQUESES 
ENTORN VERD, S.A., actualment dissolta i liquidada, i l’empresa SACYR 
CONSTRUCCIÓN, S.A.U. per la quantitat de 5.925.745,88 euros, IVA inclòs.  
  
Segon.- QUE en el moment d’aturar les obres s’havia executat, certificat i pagat el 
53,46% del pressupost total de contracte, xifrat en 3.168.096,38 euros, IVA inclòs, 
que es correspon al 53,46% de la quantitat total de 5.925.745,88 euros. 
  
Tercer.- QUE l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es compromet a abonar a 
l’empresa SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.U. la quantitat de 300.000 euros, en 
concepte d’indemnització (corresponent als majors costos indirectes derivats de la 
suspensió, costos de manteniment dels avals per a la suspensió de les obres i 
indemnització per lucre cessant), efectuant un primer pagament per import de 
150.000 euros en data 31 de gener de 2018, i un segon pagament per l’import 
restant, en data 31 de març de 2018, imputables a la partida pressupostària 11 3331 
62204. Els pagaments s’efectuaran mitjançant transferència bancaria al següent 
número de compte ES06-2038-0624136100028742.  
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Quart.- QUE l’Ajuntament es compromet a procedir a la devolució de la garantia 
constituïda, per import total de 237.029,83 euros, amb motiu del contracte subscrit, 
abans del 31 de desembre de 2.017. 
  
Cinquè.- QUE amb la signatura del present document, ambdues parts renuncien 
expressament a realitzar o interposar qualsevol acció judicial o extrajudicial que tingui 
per finalitat reclamar qualsevol dany o perjudici que derivi de la resolució de mutu 
acord del referit contracte. 
  
Així ho pacten i, en prova de conformitat, signen el present document per duplicat en 
el lloc i data indicats en l’encapçalament.  
  
SEGON.- AUTORITZAR la despesa per import de 300.000 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 11 3331 62204, de l’exercici pressupostari de 2018, 
efectuant un primer pagament per import de 150.000 euros en data 31 de gener de 
2018, i un segon pagament per l’import restant, en data 31 de març de 2018.  
  
TERCER.- NOTIFICAR I DONAR AUDIÈNCIA a l’empresa SACYR, S.A.U. pel termini 
de deu dies naturals, per tal que pugui procedir a fer les al·legacions i presentar els 
documents i justificacions que consideri oportuns.   
 

SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, sis vots en contra dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM, dues abstencions dels regidors 
assistents dels grups municipals CpF i PP. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=17 

  

Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient per a la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels acords 
de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals per a l'exercici 2018, adoptats en sessió 
plenària del dia 26 d'octubre de 2017, per raons d'urgència 

SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per catorze vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT, ILFC-E, PSC-PM i PP, tres vots en contra 
dels regidors assistents dels grups municipals ERC-AM i CPF.  
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=18 

  

Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels acords de 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos 
de dret públic municipals per a l'exercici 2018, adoptats en sessió plenària del 
dia 26 d'octubre de 2017 

Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 26 
d’octubre de 2017, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 
per al proper exercici econòmic. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=17
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=18


Tenint en compte que els mencionats acords han estat exposats al públic, segons 
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 d’octubre de 
2017, al tauler d’anuncis, a la web municipal i a l’edició del diari “ARA” del dia 2 de 
novembre de 2017, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de 
conformitat amb allò previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
  
Tenint en compte que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, 
s’han presentat dos escrits d’al·legacions per part dels interessats que es mencionen a 
continuació: 
  
1) Grups municipals PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ i DEMÒCRATES DE 
CATALUNYA (PDeCAT-DEMÒCRATES) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA (PSC), 2017-E-RE-1581 de data 13 de desembre de 2017 (12:41h), 
presenta les al·legacions següents: 
  
-  Al·legació primera: es proposa que en la taxa per formalització de contractes inicials 
s’eximeixi de pagament els subjectes passius per contractes inferiors a 3.000€ IVA 
exclòs. 
  
-  Al·legació segona: es proposa suprimir la Taxa per recerca de dades a l’Arxiu 
Municipal, per aplicació de la normativa legal actual. 
  
2) Grup municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), 
2017-E-RE-1588 de data 14 de desembre de 2017 (1:14h), presenta les al·legacions 
següents:  
  
- Al·legació primera: es proposa modificar els impostos, les taxes i els preus públics 
municipals amb criteris d’equitat i progressivitat segons la renda dels ciutadans/es. Es 
demana establir mecanismes de tarifació social, exempcions i ajudes en taxes, impostos 
i preus públics, segons permeti la normativa. Tenint en compte que el marc legislatiu en 
matèria d'impostos locals no contempla criteris de progressivitat, aplicar de forma 
supletòria el reglament de subvencions. També es proposa  l'ampliació del sistema de 
tarifació social a altres serveis municipals. 
  
 - Al·legació segona: es proposa que l’increment general dels impostos, taxes i preus 
públics es fixi en l’1,9%,  IPC publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya.   
  
-   Al·legació tercera: es proposa que l’increment dels valors cadastrals en el municipi es 
fixi en l’1,9%, IPC de l’Institut d’Estadística de Catalunya.   
  
- Al·legació quarta: es proposa establir un fraccionament a 4 terminis en els tributs 
gestionats per padró fiscal. 
  
- Al·legació cinquena: es proposa que en els ajornaments i fraccionaments de tributs de 
meritació anual no s’apliquin els interessos de demora. 
  
-  Al·legació sisena: es proposa establir una bonificació del 80% en l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per carregar vehicles elèctrics.  
  
-  Al·legació setena: es proposa una exempció del 100% a la taxa per ocupació de la via 
pública per la instal·lació de parades informatives a les organitzacions polítiques, 
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sindicals i socials.  
  
Vista la Memòria de la regidoria d’Hisenda en referència a les al·legacions 
presentades. 
  
Vist l’informe de la Intervenció. 
  
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regidor 
d’Hisenda proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa 
d’assumptes del Ple, adopti els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- ESTIMAR l’al·legació primera presentada pels  grups municipals PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ i DEMÒCRATES DE CATALUNYA (PDeCAT-
DEMÒCRATES)  i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), RE 2017-E-
RE-1581 de data 13 de desembre de 2017 (12:41h), i aprovar la modificació de 
l’article 6 de l’ordenança de la Taxa per expedició de documents administratius,  punt 
9 de l’epígraf segon, “Formalització de contractes”, de forma que  s’eximeixi de 
pagament els contractes inicials inferiors a 3.000€ IVA exclòs.  La redacció de l’article 
6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius (ord. 6), que haurà de regir per a l’exercici 2018, queda com segueix: 
  
Article 6. Quota tributària 
  

 Epígraf segon. Certificacions, compulses i còpies    

 9. Formalització de contractes   

- contracte inicial, per contractes de més 3.000,00€ IVA exclòs 91,30 

- diligències de pròrroga o modificació 14,35 
  
Segon.- ESTIMAR l’al·legació segona presentada pels  grups municipals PARTIT 
DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ i DEMÒCRATES DE CATALUNYA (PDeCAT-
DEMÒCRATES) i PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), RE 2017-E-
RE-1581 de data 13 de desembre de 2017 (12:41h), i aprovar la modificació de 
l’article 6 de l’ordenança de la Taxa per expedició de documents administratius,  punt 
10 de l’epígraf segon, “Recerca de dades a l’Arxiu Municipal”, de forma que  s’anul·la  
la taxa en l’Ordenança fiscal esmentada (ord. 6).   
  
Tercer.- DESESTIMAR les al·legacions primera, segona, tercera, quarta, cinquena, 
sisena i setena presentades pel Grup municipal IMAGINEM LES FRANQUESES EN 
COMÚ – ENTESA  (ILFC-E), 2017-E-RE-1588 de data 14 de desembre de 2017 
(1:14h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria 
d’Hisenda.  
  
Quart.- APROVAR definitivament l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir per a l’exercici 
2018 i següents, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària 
del dia 26 d’octubre de 2017. 
  



Cinquè.- APROVAR definitivament l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la 
verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas d’habitatge buit o permanentment 
desocupats, que haurà de regir per a l’exercici 2018 i següents, en els mateixos 
termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 26 d’octubre de 2017. 
  
Sisè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en 
què va ser aprovada en sessió plenària del dia 26 d’octubre de 2017: 
  
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
6. Taxa per expedició de documents administratius 
7. Taxa  per la llicència d’autotaxi 
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports  
9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme 
10. Taxa  per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable  
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris 
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública  
16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable  
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  
19. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
exploradores de serveis de subministraments d’interès general 
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres  
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
23.  Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 
entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini 
públic local  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa 
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
27. Taxa per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música  
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el 
control de la publicitat dinàmica 
30. Preus públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants 
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal 
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 
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Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
  
Vuitè.- Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
  
Novè.- NOTIFICAR-HO als Grups Municipals PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU 
CATALÀ i DEMÒCRATES DE CATALUNYA (PDeCAT-DEMÒCRATES) i PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC), al Grup Municipal IMAGINEM LES 
FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  (ILFC-E) i a les àrees de l’ajuntament que hagin 
d’aplicar els anteriors acords. 
 
SOTMESA a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT i PSC-PM, sis vots en contra dels regidors 
assistents dels grups municipals ILFC-E i ERC-AM, dues abstencions dels regidors 
assistents dels grups municipals CpF i PP. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=19 

  

Moció presentada pel grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-
Entesa, i a la que s'han adherit PDECAT-Democràtes, PSC-PM, ERC-AM, sobre 
el rebuig a les pintades de caràcter feixista, i aprovada per la Junta de 
Portaveus en sessió de 14 de desembre de 2017 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=19


 

Aquestes darreres setmanes han aparegut pintades de caràcter feixista en les portes 
de diversos habitatges de les Franqueses que tenien penjades als balcons, finestres 
o façanes, domassos a favor de la independència o senyeres estelades. Aquesta 
pràctica, de marcar les portes de les cases per assenyalar, atemorir, reprimir i fins i 
tot exterminar als que pensen diferent, al llarg de la història l'han feta servir col·lectius 
i governs feixistes. 
 
Aquestes actuacions, no han estat puntuals i s'han produït diverses vegades i en 
diversos llocs del municipi en les darreres tres setmanes. Atès que aquestes pintades 
amenaçadores són clarament un delicte d'odi, tal com defineix la Ley Orgánica 
10/1995 en el seu apartat 510. Aquest delicte pot comportar penes de presó d'un a 
quatre anys i multes de sis a dotze mesos. Atès que el passat 31 d'octubre del 2017 
la majoria dels partits i grups municipals del municipi van condemnar públicament els 
atacs contra la llibertat d'expressió arran de les primeres pintades feixistes i aquestes 
han continuat apareixent. 
 
DEMANEM: 
 
En relació als antecedents exposats, el grup municipal d'Imaginem les Franqueses en 
Comú-E proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- REITERAR la més enèrgica condemna a qualsevol acte que suposi una 
coacció a la llibertat d'expressió, així com als intents de marcar a les persones per les 
seves idees, siguin quines siguin. 
 
Segon.- INSTAR al govern municipal que faci els tràmits necessaris, per exercir 
d'acusació popular, en tots aquells casos particulars que es presenti denúncia per 
delicte d'odi i s'hagin produït al municipi i tots el casos que delictes d’odi és 
produeixin espais públics del municipi. 
 
Tercer.- INFORMAR de l'aprovació d'aquest acord a tots els veïns i veïnes del 
municipi, fent servir tots els mitjans de comunicació municipal i totes les xarxes 
socials on l'ajuntament tingui perfil creat. 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=20 

  

Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20171222&punto=21 
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