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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2018/7  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  26 / de juliol / 2018  

Durada  Des de les 20.00 fins a les 21.37 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 NO 

José Alexander Vega Sabugueiro, regidor SÍ 

Èlia Montagud Blas, regidora 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, regidora SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

  

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

  

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta 
PLE/2018/6, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 28 de juny de 
2018, que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i 
l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels setze 
membres presents.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=1 
 

  

 
2. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-2002 de data 16 de juliol, 

en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'alcaldia 
 

 
La secretària presenta la resolució esmentada, la qual es transcriu íntegrament a 
continuació: 
 
VIST el Decret de l’alcalde número 2018-1977 de data 11 de juliol de 2018 en què es 
resol delegar l’exercici de les atribucions d’aquesta Alcaldia, durant el període 
comprès entre els dies 6 d’agost i 2 de setembre de 2018, ambdós inclosos. 
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ATÈS que es considera necessari modificar el Decret 2018-1977 anteriorment 
esmentat. 
 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; l’article 21 del Reial Decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local i els articles 7 i 8 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb els articles 44 i 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, en els casos d’absència, malaltia o impediment, l’exercici 
de les atribucions de l’alcalde s’ha de delegar al tinent d’alcalde que correspongui 
mitjançant decret de l’alcalde que ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de la 
Província i del qual s’ha de donar compte en la propera sessió del Ple de 
l’ajuntament.  
 
VIST el Decret de l’alcalde número 2017-3178, de data 11 de desembre, de 
nomenament de tinents/es d’alcalde d’aquest ajuntament. 
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- MODIFICAR el Decret de l’alcalde número 2018-1977 de data 11 de juliol de 
2018 i DELEGAR l’exercici de les atribucions d’aquesta Alcaldia, durant el període 
comprès entre els dies 6 d’agost i 2 de setembre de 2018, ambdós inclosos, en els 
tinents d’alcalde que s’indiquen tot seguit i pels períodes que també s’assenyalen:   
 

Marina Ginestí Crusells 
Cinquena tinenta d’alcalde 

Del 6 al 19 d’agost de 2018 

Rosa Maria Pruna Esteve 
Tercera tinenta d’alcalde 

Del 20 d’agost al 2 de setembre de 2018 

 
Segon.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de la Corporació.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades. 
 
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple de 
l’ajuntament.  
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=2 
 
 

   



 
3. Proposta d’aprovació de l'acord de modificació del quadre de 

finançament de l’annex d’inversions del pressupostos generals de la 
Corporació de l’exercici 2018 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data de 22 de desembre de 2017 aprovà els 
Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici 2018, esdevenint definitius i 
procedint-se a la seva publicació en el BOP de data de 26 de gener de 2018. 
  
Atès que en l’esmentat Pressupost s’aprovà també l’Annex del Programa 
d’Inversions, així com el seu quadre de finançament, de conformitat amb el que 
preveu l’art. 166.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (endavant 
TRLHL).  
  
Atès que l’alineació de parcel·les del Sector N encara no s’ha pogut fer efectiva, i que 
per tal d’executar les inversions que en el quadre de finançament venien finançades 
amb aquest recurs, és necessari que s’hagin adjudicat les mateixes, de conformitat 
amb l’art. 173.6.a) TRLHL. 
  
Atès que es considera convenient iniciar les esmentades inversions, d’una banda 
perquè es tracta d’actuacions amb caràcter plurianual ja iniciades, o bé que, compten 
amb cofinançament del Pla de Barris.  
  
Vist l'informe d'Intervenció, del qual es desprèn que, tot i no tractar-se d’una 
modificació de Pressupost de les enumerades en l’art. 177 TRLHL, es considera 
adequat donar-li el tràmit equivalent per a la seva aprovació i exposició pública.   
  
D'acord amb allò que estableix l'article 177 TRLHL, i l'article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol vuitè del 
precitat Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.  
 
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del quadre de finançament de l’Annex 
d’Inversions del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2018, resultant 
el següent, que s’adjunta i forma part del present acord. 
 

INVERSIONS 2018 I QUADRE DE FINANÇAMENT  
            

ACTUACIÓ Import Estalvi corrent Pla Barris Xarxa Meses Préstec TOTAL  

 AMORTITZACIÓ RENTING SEGURETAT 
CIUTADANA  

20.000 20.000       20.000 

 INVERSIONS EN ENLLUMENAT PÚBLIC  192.000 192.000       192.000 

 EQUIPAMENT INFANTIL  25.000 25.000       25.000 

 ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I 
EQUIPAMENTS  

150.000 150.000       150.000 

 ALTRES INVERSIONS EN EQUIPAMENT 
ESPORTIU   

50.000       50.000 50.000 
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 MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS  30.000 30.000       30.000 

 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ  50.000 50.000       50.000 

 ACABAMENT CENTRE CULTURAL DE CORRÓ 
D'AVALL. 2018  

2.700.000       2.700.000 2.700.000 

 REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE 
LLERONA.  2018  

338.000     338.000   338.000 

 REMODELACIÓ PLAÇA DE L'ESBARJO  450.000   225.000   225.000 450.000 

 PAS SOTERRANI BELLAVISTA  900.000   450.000   450.000 900.000 

 ADQUISICIÓ LOCAL CARRER CATALUNYA  450.000       450.000 450.000 

 ADEQUACIÓ ZONA ESPORTIVA CORRÓ D'AVALL  950.000       950.000 950.000 

 PACIFICACIÓ CARRETERA DE MARATA  50.000       50.000 50.000 

 AMPLIACIÓ VESTIDORS I MAGATZEM CAMP 
FUTBOL CORRÓ D'AVALL  

400.000       400.000 400.000 

 AULA NATURA PARC DEL FALGAR  300.000       300.000 300.000 

 TANCAMENT ESPAI EXTERIOR ESCOLA DE 
MÚSICA  

100.000       100.000 100.000 

TOTAL  7.155.000 467.000 675.000 338.000 5.675.000 7.155.000 

    
Segon.- EXPOSAR al públic l'esmentat expedient per un termini de quinze dies 
hàbils, mitjançant la seva publicació en el BOP. Cas de no presentar-se reclamacions 
durant el període d'exposició al públic, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT (6) i PSC-PM (3), els vots en contra dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (3) i ERC-AM (2), i l’abstenció dels 
regidors assistents dels grups municipals CPF (1) i PP (1), sent el resultat definitiu de 
9 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions.    
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=3 
 

 

 
4. Proposta d’aprovació de l'acord de concertació d’una operació de crèdit 

a llarg termini per al finançament d’inversions previstes en els 
pressupostos generals de la Corporació per a l’exercici 2018 
 

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

  
En execució del Pressupost de la corporació, i d’acord amb la proposta de 
modificació del quadre de finançament de l’annex d’inversions cal concertar una 
operació de crèdit a llarg termini per finançar les inversions següents: 
 
 
 
 



  

ACTUACIÓ  Préstec 

 ACABAMENT CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL. 2018  
2.700.000 

 REMODELACIÓ PLAÇA DE L'ESBARJO  
225.000 

 PAS SOTERRANI BELLAVISTA  
450.000 

 AMPLIACIÓ VESTIDORS I MAGATZEM CAMP FUTBOL CORRÓ D'AVALL  
400.000 

 AULA NATURA PARC DEL FALGAR  
150.000 

 TANCAMENT ESPAI EXTERIOR ESCOLA DE MÚSICA  
100.000 

TOTAL  4.025.000 

  

L’operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents: 
  
  Tipus d’interès i marge, període de revisió, termini total en anys, període de 
disponibilitat, període de carència, termini d’amortització, comissió d’obertura, 
comissió d’estudi, comissió per amortització anticipada i altres condicions financeres 
que es prevegin. 
  
Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la 
següent,  
  

Entitat financera: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Import de l’operació: 4.025.000 eur 
Tipus d’interès: Variable Euribor 90 + 0,52 %. 
Modalitat: Crèdit a llarg termini per a inversions 

Termini: 10 anualitats 

Comissions obertura i estudi: 0 % 

Comissió per no disposició: 0 % 

Comissió per Administració: 0 % 

Comissió per cancel·lació anticipada: 0 % 

  
(NOTA: l’euribor a 3 mesos a data de 13 de juliol es situa a -0,321 %) 
  
VIST l’informe d’Intervenció.  
   
FONAMENTS DE DRET 

  
1. D’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (i l’article 36.2 del 
RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar 
amb operacions de crèdit. 
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2. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té aprovat el pressupost de l’exercici 
corrent.  
  
3. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb 
relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP): 
  
a/ El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, s’ajusta al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 19.3 
del TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la seva capacitat de finançament. 
  
4. De conformitat amb l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’autorització a les 
Entitats Locals per a realitzar operacions de crèdit atès l’article 53 del TRLRHL, haurà 
de tenir en compte el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
  
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR I CONCERTAR una operació de crèdit, en la modalitat de préstec 
a llarg termini, amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA per un import 
de 4.025.000 €, per finançar les despeses d’inversió previstes en els Pressupostos 
Generals de la Corporació per al 2018.  
  
Segon.- APROVAR les condicions financeres següents: 
  

Import de l’operació: 4.025.000 eur 
Tipus d’interès: Variable Euribor 90 + 0,52 %. 
Modalitat: Crèdit a llarg termini per a inversions 

Termini: 10 anualitats 

Comissions obertura i estudi: 0 % 

Comissió per no disposició: 0 % 

Comissió per Administració: 0 % 

Comissió per cancel·lació anticipada: 0 % 

   
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció general de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
  
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de 
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA.  
  
Cinquè.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord, a l’aprovació definitiva de la 
modificació del quadre de finançament de l’Annex d’inversions del Pressupost de 
l’exercici 2018.  
 
 



 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT (6) i PSC-PM (3), els vots en contra dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (3) i ERC-AM (2), i l’abstenció dels 
regidors assistents dels grups municipals CPF (1) i PP (1), sent el resultat definitiu de 
9 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions.    
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=4 
 

  

 
5. Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per 

a la substitució de proteccions solars a la façana de l’escola pública 
Joan Sanpera i Torras i bonificació del 95% de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
VIST l’escrit presentat en data 4 de juny de 2018, amb Registre d’Entrada 2018-E-
RC-3563, pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el qual  
tramet projecte per a la substitució de proteccions solars a la façana de l’Escola 
Municipal Joan Sanpera i Torras, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
  
ATÈS que entre la documentació obrant a l’expedient hi consta la sol·licitud per a la 
declaració d’aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat municipal així com la 
bonificació corresponent al 95% de l’Impost Sobre Construccions Instal·lacions i 
Obres. 
  
ATÈS que les obres sol·licitades tenen per objectiu la millora d’un equipament 
educatiu, per la qual cosa queda acreditat l’interès especial en l’actuació. 
  
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient. 
  
DE CONFORMITAT amb allò que preveu el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora sobre hisendes locals, així 
com l’Ordenança Fiscal 13 per a l’any 2018 de l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès. 
  
AQUESTA Àrea d'Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
  
ACORDS: 
  
Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials 
de les obres per a la substitució de proteccions solars a la façana de l’Escola 
Municipal Joan Sanpera i Torras, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 
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Segon.- Estimar la sol·licitud presentada per la Generalitat de Catalunya, i bonificar 
el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò 
previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
  
Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 1809000437, per un import de 1.740,81 €, 
en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent 
a l’expedient 3683/2018 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals 
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
  
Quart.- Aprovar la liquidació núm. 1809000448, per un import de 212,06 €, en 
concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a 
l’expedient 3683/2018 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals 
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
  
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament. 
  
Sisè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, 
amb el quòrum legal. 

 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=5 
 

 

 
6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del catàleg per a la 

protecció d’arbres d’especial interès del municipi de les Franqueses del 
Vallès per a la descatalogació del Roure de Can Bruguera (ail.01) 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 3 de maig de 2018, va adoptar, 
entre d’altres, els següents acords: 
  
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Catàleg per a la protecció 
d’arbres d’especial interès del municipi de les Franqueses del Vallès amb l’objectiu de 
descatalogar el Roure de Can Bruguera (fitxa AIL.01). 
  
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un 
mes, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un  dels  diaris  de  premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012. 



  
Tercer.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències 
sectorials. 
  
Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els 
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord. 
  
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient.” 
  
TENINT EN COMPTE que l’expedient ha estat exposat al públic durant el període 
d’un mes, segons edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 15 de maig de 2018, en el diari ARA de la mateixa data, així com al web de 
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès sense que s’hagin presentat al·legacions.  
  
ATÈS que en data 8 de maig de 2018 s’ha sol·licitat informe al Departament de Medi 
Natural sense que a data d’avui s’hagi rebut resposta, per la qual cosa es considera 
convenient continuar amb la tramitació de l’expedient. 
  
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme. 
  
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles  92.2.a) del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 85 del Decret 
legislatiu 1/2010, d’3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme de 
Catalunya i els articles 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del 
règim local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

  
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
  
ACORDS: 

  
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Catàleg per a la 
protecció d’arbres d’especial interès del municipi de les Franqueses del Vallès amb 
l’objectiu de descatalogar el Roure de Can Bruguera (fitxa AIL.01). 
  
Segon.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT (6), PSC-PM (3) i PP (1), i l’abstenció dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (3), ERC-AM (2) i CPF (1), sent el 
resultat definitiu de 10 vots a favor i 6 abstencions.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=6 
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7. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 

per raons d'urgència, l'expedient per a la resolució d'al·legació i 
aprovació definitiva de l'acord de modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per distribució i subministrament d'aigua per a 
l'exercici de 2018, adoptat en sessió plenària del dia 31 de maig de 2018 
 

 
Sotmesa a votació, la inclusió en l’ordre del dia és aprovada amb els vots favorables 
dels regidors assistents dels grups municipals PDeCAT (6), PSC-PM (3) i PP (1), els 
vots en contra dels regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (3) i ERC-AM 
(2), i l’abstenció del regidor assistent del grup municipal CPF (1), sent el resultat 
definitiu de 10 vots a favor, 5 vots en contra i 1 abstenció.    
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=7 
 

 

 
8. Proposta de resolució d’al·legació i aprovació definitiva de l’acord de 

modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i 
subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018, adoptat en sessió 
plenària del dia 31 de maig de 2018 
 

 

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

Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 
31 de maig de 2018, d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa pels serveis de distribució i subministrament d’aigua potable per 
a l’exercici 2018 (ordenança núm. 35). 
  
Tenint en compte que l’esmentat acord han estat exposat al públic, segons anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de juny de 2018, al 
tauler d’anuncis, a la web municipal i a l’edició del diari “ARA” del dia 7 de juny de 
2018, 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’ha presentat un escrit d’al·legacions per part de l’interessat que es menciona a 
continuació: 
  
1) Grup municipal ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM, 2018-E-RC-
5664, presenta les al·legacions següents: 
  



- Al·legació única: es proposa un increment de les tarifes de l’aigua d’1,5% en 
l’Ordenança reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a 
l’exercici de 2018. 
  
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, el regidor 
d’Hisenda proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- DESESTIMAR l’al·legació única presentada pel  grup municipal ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM, 2018-E-RC-5664, de conformitat amb l’informe 
d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda. 
  
Segon.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2018 i següents la modificació 
de l’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pels serveis de distribució i 
subministrament d’aigua potable (ordenança 35), així com el seu text refós, en els  
mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 31 de maig de 
2018 
  
Tercer.-  FER CONSTAR que la Comissió de Preus de Catalunya per acord de data 
de 13 de juliol de 2018 ha autoritzat les tarifes aprovades en l’acord Plenari indicat. 
  
Quart.-  INDICAR que l’acord definitiu en matèria de modificació d’Ordenança fiscal 
per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, serà objecte de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
  
Cinquè.- FER CONSTAR que 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. 
  
Sisè.-  NOTIFICAR aquest acord al Grup Municipal ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-AM i a l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS SAU (SOREA), que haurà d’aplicar aquest acord. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors 
assistents dels grups municipals PDeCAT (6) i PSC-PM (3), els vots en contra dels 
regidors assistents dels grups municipals ILFC-E (3) i ERC-AM (2), i l’abstenció dels 
regidors assistents dels grups municipals CPF (1) i PP (1), sent el resultat definitiu de 
9 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions.    
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=8 
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9. Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per 

Junta de Portaveus en sessió de 19 de juliol de 2018, per a l'adopció de 
mesures mediambientals respecte a les bosses de plàstic 
 

 
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 de 
juliol de 2018, amb els vots a favor de PDeCAT-Demòcrates, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i 
del Partit Popular de Catalunya, i amb l’abstenció de Imaginem Les Franqueses En 
Comú-Entesa, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Desde que empezó la producción masiva de plásticos en los años cincuenta, los 
humanos hemos generado 8.300 millones de toneladas métricas de plástico. De esta 
cantidad, tan solo el 9% se recicla. La gran mayoría acaba sin tratar en vertederos o 
dispersa en el medio ambiente. Según estudios al respecto, si continuamos con esta 
masiva producción de plásticos, en el año 2050 habrá más de 12.000 millones de 
toneladas de residuos plásticos. 
 
Frente a la problemática a nivel mundial sobre la contaminación medioambiental, se 
hace necesario, por parte de las distintas administraciones, tomar medidas reales y 
efectivas que permitan preservar el medio ambiente. 
 
Una medida que, aunque parezca pequeña, puede ayudar a minimizar los problemas 
antes expuestos, es la relacionada con la sustitución progresiva de las bolsas de 
plástico actuales por bolsas de plástico biodegradable o de papel. 
 
Por otra parte, la gran mayoría de establecimientos comerciales están cobrando un 
precio al cliente por las bolsas de plástico, haciéndole pensar erróneamente que 
cuando el cliente paga por ellas, parecería como si ya no se esté contaminando. 
 
Por todo ello proponemos que el Ayuntamiento adopte los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
1. Llegar a acuerdos con las tiendas y los comercios del municipio para que 
comiencen a sustituir las bolsas actuales con bolsas de plástico biodegradable o de 
papel. 
 
2. Crear un premio anual, honorífico y sin dotación económica, y publicitar aquellas 
tiendas o comercios que introduzcan la bolsa de plástico biodegradable o de papel y, 
por tanto, eliminen el uso de las de plástico normal. 
 
3. Que el Ayuntamiento, junto con el comercio local, emprenda una campaña dirigida 
a los consumidores para concienciarlos de los peligros medioambientales que 
entrañan las bolsas de plástico, las bandejas de porexpan y el resto de residuos, y  
así, progresivamente, ir dando cumplimiento al Plan Nacional de Residuos y a toda la 
legislación vigente para la prevención de los residuos y el fomento del reciclaje.  
 



4. Trasladar estos acuerdos a todas las entidades municipales, a los grupos políticos 
del Congreso, Senado y Parlamento de Cataluña y a toda la ciudadanía de les 
Franqueses a través de la página web del ayuntamiento, de las redes sociales y del 
boletín municipal. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=9 
 

 

 
10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de 

Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 de 
juliol de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de 
competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en 
concret la competència plenària per a l'establiment i modificació de 
preus públics de l'Ajuntament i dels patronats municipals 
 

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 
de juliol de 2018, amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En Comú-
Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses, 
l’abstenció del Partit Popular de Catalunya i el vot en contra de PDeCAT-Demòcrates 
i Partit dels Socialistes de Catalunya, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
A la sessió plenària del passat mes de febrer van ser delegades a la junta de govern 
local diverses competències plenàries, entre les quals la que ens ocupa per a 
l’establiment i modificació de preus públics de l’Ajuntament i dels patronats 
municipals.  
  
Es proposa al Ple l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al govern municipal a reconèixer que la justificació donada per portar 
a terme la delegació de competències que va ser textualment: "a l'objecte de dotar 
d'una major eficàcia i celeritat en l'actuació municipal", és falsa. És falsa, com a 
mínim, per a la competència que ens ocupa. Els preus públics (com els dels casals 
municipals d’infància i joventut, o com els dels cursos i tallers de Can Font, o com els 
de la prestació de serveis de les instal·lacions esportives municipals, per posar 
alguns exemples) es fixen habitualment un cop l’any.   
 
Segon.- Instar al govern municipal a explicar a la resta de grups polítics de 
l'Ajuntament i a la ciutadania en general, els motius reals de la delegació d'aquesta 
competència plenària, un cop demostrada la poca veracitat del motiu esgrimit com a 
justificació inicial, i a que indiqui si el motiu és o no la voluntat d’aquest govern de 
negar al grups municipals de l’oposició l’oportunitat d’argumentar i expressar les 
seves opinions al voltant d’una qüestió que afecta a bona part dels veïns i veïnes del 
municipi, com és l’establiment i modificació dels preus públics de l’Ajuntament i els 
Patronats municipals.  
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Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per a 
l’establiment i modificació de preus públics de l’Ajuntament i dels patronats 
municipals, amb la inclusió del punt a l'ordre del dia del proper Ple municipal. 
 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=10 
 

  

 
11. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20180726&punto=11 
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