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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/37  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  27 / de setembre / 2018  

Durada  Des de les 10.03 fins a les 10.05 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

52141101D Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ  

53125142H Juan Antonio Corchado Ponce, 1r tinent 
alcalde 

SÍ 

38532886C Ferrán Jiménez Muñoz, 2n tinent alcalde SÍ 

38158543W Rosa María Pruna Esteve, 3a tinenta alcalde SÍ 

52159803N José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent 
alcalde 

SÍ 

52166276E Marina Ginestí Crusells, 5a tinenta d’alcalde SÍ  

46233558Q Joaquim Bach Fabregó, interventor 
accidental  

SÍ 

79271715F Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

Regidors oients:   



36570994M Moisés Torres Enrique SÍ 

37658399Q Jordi Ganduxé Pascual SÍ 

37794275P Juan Antonio Marín Martínez SÍ 

77298020B Àngel Profitós Martí SÍ 

35025088K Francesc Torné Ventura SÍ 

X02969005G Martha Esperanza Ilona Edel  SÍ 

  

El Sr. Alcalde obre la sessió a l’hora indicada, recordant als presents que els següents 
acords sotmesos a deliberació i votació de la Junta de Govern Local són públics, al ser 
delegats per l’òrgan plenari. 

La secretària comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió i dóna 
pas a debatre els punts inclosos a l’ordre del dia.  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Àrea d’Obres i Serveis 

Expedient 3666/2018. Aprovació de Conveni.  
Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració 
per a la realització d’actuacions de custòdia fluvial en els termes municipals de 
Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès i l’Agència Catalana de 
l’Aigua 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

ATÈS que d’acord amb el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’Agència 
Catalana de l’Aigua és l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en 
matèria d’aigües i d’obres hidràuliques i que li correspon, a l’àmbit de les conques 
internes de Catalunya i entre d’altres competències, controlar el domini públic 
hidràulic inclòs l’atorgament d’autoritzacions. 
  
VIST que l’Agència Catalana de l’Aigua té, entre les seves funcions, la gestió i 
administració del domini públic hidràulic amb l’objectiu, entre d’altres, de prevenir el 
deteriorament, protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics, així com els 
ecosistemes terrestres i humits que depenguin de forma directa dels aquàtics en 
relació amb les seves necessitats d’aigua, tal i com preveu l’article 92.a) del Reial 
decret legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 
  
ATÈS que els Ajuntaments de Canovelles, les Franqueses del Vallès i Granollers 
tenen com a objectiu la participació activa en la conservació dels espais fluvials 
mitjançant mecanismes que facilitin jurídicament la custòdia del territori. 
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VIST que els Ajuntaments de Canovelles, les Franqueses del Vallès i Granollers van 
realitzant actuacions periòdiques fonamentades en tasques físiques de millora de 
l’entorn fluvial (podes i esbrossades, tala i arrencada d’espècies vegetals al·lòctones, 
eliminació de restes vegetals mitjançant trituració o cremes controlades,...) que per 
localitzar-se en domini públic hidràulic (i zona de policia de lleres) s'han de realitzar 
sota el control de l’Agència Catalana de l’Aigua, com a organisme competent en 
matèria de gestió i administració del domini públic de les conques internes de 
Catalunya. 
  
ATÈS que l’Agència Catalana de l’Aigua i els Ajuntaments de Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès i Granollers són entitats interessades en conservar i 
incrementar a llarg termini els valors ambientals de la zona d'actuació i les seves 
proximitats. Així mateix desitgen col·laborar en el seguiment de les accions de 
conservació i millora que s'emprenguin, obtenint d'aquesta manera una valuosa 
informació de cara a emprendre noves actuacions de restauració del domini públic 
hidràulic, i facilitant la seva divulgació. 
  
ATÈS que l’interès comú en la conservació dels ecosistemes i els valors del riu 
Congost és la causa de la decisió de tramitar un conveni de custòdia fluvial, per 
establir una estratègia conjunta. 
  
VIST que al mes de maig de 2017, la Comissió Europea ha atorgat un ajut pel 
projecte LIFE Alnus (LIFE16 NAT/ES/000768) que té per objectiu la recuperació de 
l’hàbitat fluvial i que actua, entre d’altres llocs, al riu Congost per assegurar un millor 
estatus de conservació. El projecte és liderat pel Consorci Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i són socis del mateix tant l’Agència 
Catalana de l’Aigua com l’Ajuntament de Granollers. El projecte es va iniciar el 3 de 
juliol de 2017 i finalitzarà el 30 de juny de 2021. 
  
ATÈS que entre les accions previstes per LIFE Alnus al llarg dels seus 4 anys de 
durada, s’hi troba el desenvolupament d’acords de custòdia fluvial amb ajuntaments 
per a realitzar accions de conservació en els seus municipis. 
  
VIST que l'objecte del present Conveni és formalitzar la col·laboració entre l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i l’Ajuntament de Granollers mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, amb 
dues finalitats: 
  
• Garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic existent. 
• Contribuir a l’assoliment dels objectius i l’execució de les accions de conservació 
fluvial del projecte LIFE Alnus. 
  
ATÈS que aquest conveni no suposa la cessió o atorgament de cap dret en exclusiva 
en el seu àmbit geogràfic d’aplicació. 
  
VIST que el present Conveni té com a àmbit geogràfic el domini públic hidràulic del 
riu Congost al seu pas pels termes municipals de les Franqueses del Vallès, 
Canovelles i Granollers, així com aquelles parcel·les de la zona de policia de 
titularitat pública que siguin d’interès, les quals s’especificaran en el Programa 
d’Acció. 
 



AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis PROPOSA a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny 
publicat al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol de 
2015  i el Decret de l’alcalde núm. 1665/2016 de 2 de juny, publicat al BOPB el 20 de 
juny de 2016 i assabentat Ple el 30 de juny de 2016,  l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i 
l’Ajuntament de Granollers, per garantir la protecció i desenvolupament de 
l’ecosistema aquàtic existent, i contribuir a l’assoliment dels objectius i l’execució de 
les accions de conservació fluvial del projecte LIFE Alnus, en els termes descrits en 
cada una de les clàusules que conformen el conveni que s’aprova d’acord amb el 
redactat següent: 
  
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE 
CUSTÒDIA FLUVIAL EN ELS TERMES DE CANOVELLES, GRANOLLERS I LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS 
  
A  Barcelona, ....... de .......... de 2018 
  
1. INTERVENEN: 
  
El Sr. Jordi Agustí i Vergés, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret públic 
adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en virtut 
dels articles 11.11.e) del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i de l’article 10 del Decret 
86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
  
El Sr. Emilio Cordero Soria, alcalde de l’Ajuntament de Canovelles, actuant en nom i 
representació de l’Ajuntament. 
  
El Sr. Francesc Colomé i Tenas, alcalde de Les Franqueses del Vallès, actuant en nom i 
representació de l’Ajuntament. 
  
El Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, actuant en nom i 
representació de l’Ajuntament. 
  
2. EXPOSEN: 
  
Primer.- Que d’acord amb el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua és 
l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d’aigües i d’obres 
hidràuliques i que li correspon, a l’àmbit de les conques internes de Catalunya i entre d’altres 
competències, controlar el domini públic hidràulic inclòs l’atorgament d’autoritzacions. 
  
Que l’Agència Catalana de l’Aigua té, entre les seves funcions, la gestió i administració del 
domini públic hidràulic amb l’objectiu, entre d’altres, de prevenir el deteriorament, protegir i 
millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics, així com els ecosistemes terrestres i humits que 
depenguin de forma directa dels aquàtics en relació amb les seves necessitats d’aigua, tal i 
com preveu l’article 92.a) del Reial decret legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’aigües.  
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Segon.- Que els ajuntaments amunt referenciats tenen com a objectiu la participació activa 
en la conservació dels espais fluvials mitjançant mecanismes que facilitin jurídicament la 
custòdia del territori. 
  
Tercer.- Que els Ajuntaments de Canovelles, Les Franqueses del Vallès i Granollers van 
realitzant actuacions periòdiques fonamentades en tasques físiques de millora de l’entorn 
fluvial (podes i esbrossades, tala i arrencada d’espècies vegetals al·lòctones, eliminació de 
restes vegetals mitjançant trituració o cremes controlades,...) que per localitzar-se en domini 
públic hidràulic (i zona de policia de lleres) s'han de realitzar sota el control de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, com a organisme competent en matèria de gestió i administració del 
domini públic de les conques internes de Catalunya. 
  
Quart.- Que l’Agència Catalana de l’Aigua i els Ajuntaments de Canovelles, Les Franqueses 
del Vallès i Granollers són entitats interessades en conservar i incrementar a llarg termini els 
valors ambientals de la zona d'actuació i les seves proximitats. Així mateix desitgen 
col·laborar en el seguiment de les accions de conservació i millora que s'emprenguin, obtenint 
d'aquesta manera una valuosa informació de cara a emprendre noves actuacions de 
restauració del domini públic hidràulic, i facilitant la seva divulgació. 
  
Cinquè.- Que l’interès comú en la conservació dels ecosistemes i els valors del riu Congost 
és la causa de la decisió de tramitar un conveni de custòdia fluvial, per establir una estratègia 
conjunta. 
  
Sisè.- Que al mes de maig de 2017, la Comissió Europea ha atorgat un ajut pel projecte LIFE 
Alnus (LIFE16 NAT/ES/000768) que té per objectiu la recuperació de l’hàbitat fluvial i que 
actua, entre d’altres llocs, al riu Congost per assegurar un millor estatus de conservació. El 
projecte és liderat pel Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 
i són socis del mateix tant l’Agència Catalana de l’Aigua com l’Ajuntament de Granollers. El 
projecte es va iniciar el 3 de juliol de 2017 i finalitzarà el 30 de juny de 2021. 
  
Entre les accions previstes per LIFE Alnus al llarg dels seus 4 anys de durada, s’hi troba el 
desenvolupament d’acords de custòdia fluvial amb ajuntaments per a realitzar accions de 
conservació en els seus municipis. 
  
Setè.- L’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “els municipis tenen 
dret a associar-se amb altres i a cooperar entre ells i amb altres ens públics per a exercir llurs 
competències, i també per a complir tasques d’interès comú. A aquests efectes, tenen 
capacitat per a establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i associacions i participar-
hi, i també adoptar altres formes d’actuació conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si 
no és per a garantir l’autonomia dels altres ens que la tenen reconeguda”. 
  
Vuitè.- L’article 31.1 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
estableix que les entitats pertanyents al sector públic podran cooperar entre sí ”mitjançant 
sistemes de cooperació horitzontal entre entitats pertanyents al sector públic, prèvia 
celebració dels corresponents convenis, en les condicions i amb els límits que s’estableixin a 
l’apartat 1 de l’article 6”. 
  
Novè.- Que les parts actuen en base a les potestats que li atribueixen els articles 57 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 
179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
  
 
 
 



3. ACORDS: 
  
PRIMER.- Objecte del conveni 
  
L'objecte del present Conveni és formalitzar la col·laboració entre l’Agència Catalana de 
l’Aigua, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i l’Ajuntament 
de Granollers mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, amb dues finalitats: 
  
· Garantir la protecció i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic existent. 
· Contribuir a l’assoliment dels objectius i l’execució de les accions de conservació fluvial del 
projecte LIFE Alnus. 
  
Aquest conveni no suposa la cessió o atorgament de cap dret en exclusiva en el seu àmbit 
geogràfic d’aplicació.  
  
SEGON.- Àmbit d'actuació 
  
El present Conveni té com a àmbit geogràfic el domini públic hidràulic del riu Congost al seu 
pas pels termes municipals de les Franqueses del Vallès, Canovelles i Granollers, així com 
aquelles parcel·les de la zona de policia de titularitat pública que siguin d’interès, les quals 
s’especificaran en el Programa d’Acció.  
   
TERCER.- Compromisos  
  
1. Compromisos generals 
  
Durant la vigència del conveni, els tres Ajuntaments consensuaran cada mes de gener una 
Memòria que inclourà totes les propostes d’actuacions de custòdia a realitzar en el riu 
Congost, incloent tant les que es facin dins del marc del projecte LIFE Alnus com aquelles 
que promoguin els Ajuntaments fora del projecte LIFE Alnus. La Memòria haurà d’incloure un 
cronograma aproximat previst per a les esmentades accions i les mesures de conservació a 
posteriori que s’hagin d’implementar. 
  
Una vegada els Ajuntaments hagin consensuat i aprovat la proposta, el mes de febrer es 
presentarà a l’Agència Catalana de l’Aigua la memòria definitiva. 
  
Durant la vigència del present conveni, les parts acorden fer-ne difusió pública de la seva 
existència per qualsevol mitjà de comunicació, fent-se mutu reconeixement públic.  
  
En tota activitat de difusió i divulgació s’haurà de fer menció a la col·laboració establerta entre 
les parts signants, figurant el logotip del Departament de Territori i Sostenibilitat, de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i dels tres Ajuntaments. 
  
2. Compromisos per a la recuperació, conservació i governança de riu Congost en el marc del 
projecte LIFE Alnus 
  
Els treballs inclosos a la Memòria que es realitzin dins del marc del projecte LIFE Alnus 
pertanyeran a una o a algunes de les següents línies d'actuació: 
  
• Activitats d’eliminació i control d’espècies vegetals invasores 
• Activitats de continuïtat i reintroducció de l’hàbitat de la verneda 
• Activitats de millora del règim hidrològic del riu Congost 
• Promoció del treball en xarxa  
  
En totes les activitats de difusió i divulgació dins del marc del projecte LIFE Alnus també 
s’haurà de fer menció a l’ajuda de la Unió Europea i figurar en tots els documents el logotip de 
LIFE Alnus, de LIFE+ i de Natura 2000, juntament amb els indicats en el punt 1. 
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3. Compromisos per a la millora de l'ecosistema fluvial en actuacions fora del marc del LIFE 
Alnus 
  
Els treballs inclosos a la Memòria que es promoguin pels Ajuntaments fora del marc del LIFE 
Alnus pertanyeran a una o a algunes de les següents línies d'actuació: 
  
• Activitats de conservació i millora de l'ecosistema fluvial. 
• Activitats de diagnòstic i avaluació de l'estat dels nostres rius. 
• Activitats de participació, sensibilització i divulgació dels valors de l'espai fluvial. 
• Activitats de restauració del patrimoni cultural i de foment de l'ús públic. 
  
4. Sobre els compromisos dels apartats anteriors 1, 2 i 3 
  
Referent a l’establert als apartats anteriors 1, 2 i 3 cal a dir que el calendari anual de tasques 
serà estimatiu, i l'execució, total o parcial, dependrà per al seu desenvolupament de la 
disponibilitat de personal, fonts de finançament i altres aspectes particulars. En tot cas, les 
accions proposades relatives a les activitats de conservació i millora de l’ecosistema fluvial 
seran definides segons els documents tècnics que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
  
Els treballs vinculats a la Memòria presentada s’han d’executar salvant en tot cas el dret de 
propietat i és responsabilitat dels Ajuntaments obtenir els permisos dels propietaris del 
terrenys, si escau. Els treballs no han de suposar cap obstacle per al corrent en règim 
d’avingudes ni poden ser causa de degradació o deteriorament de l’estat de la massa d’aigua, 
de l’ecosistema aquàtic, i en general, del domini públic hidràulic.  
  
En el termini màxim d'un mes des de la presentació de la Memòria, l’Agència Catalana de 
l’Aigua emetrà un informe manifestant la seva conformitat o disconformitat amb els esmentats 
plans anuals i establint, en el seu cas, condicions per a l'execució. Així mateix, l’Agència 
Catalana de l’Aigua prestarà assessorament i suport, en cas de ser necessari, per a l'exercici 
d'aquestes accions. 
  
Així mateix l’Agència Catalana de l’Aigua es compromet a informar als Ajuntaments dels plans 
que es realitzin en l'àmbit geogràfic d'aquest conveni; així mateix, els Ajuntaments podran 
proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua noves actuacions susceptibles de ser integrades als 
esmentats plans i la seva col·laboració a la seva redacció i execució. 
  
5. Seguiment de les actuacions i agilització de tràmits administratius 
  
El mes de desembre de cada any es presentarà un informe de seguiment de les accions 
realitzades durant l’any anterior, amb anàlisi i valoració dels efectes que hagin produït a 
l’ecosistema fluvial. El primer informe s’elaborarà a partir de l’any successiu a la firma del 
present conveni. 
  
Pel que fa a la contractació dels treballs dins del marc del projecte LIFE Alnus: 
a) Es faculta a l’Ajuntament de Granollers a la realització dels tràmits de licitació pública i 
adjudicació dels contractes públics  
b) Tots els ajuntaments posaran a disposició els terrenys per fer tasques de recuperació 
fluvial per assolir els objectius del projecte LIFE Alnus. 
  
Per a la realització de l’informe de seguiment, l’Agència Catalana de l’Aigua prestarà 
assessorament i suport, en cas de ser necessari, per a l'exercici d'aquestes accions. 
  
L’Agència Catalana de l’Aigua es compromet a aportar informació pertinent de les xarxes de 
seguiment ecològic dins de l'àmbit geogràfic del conveni. 
  
 



QUART.- Finançament 
  
Pel que fa a les actuacions de recuperació, conservació i governança de riu Congost en el 
marc del projecte LIFE Alnus, correspon a l’Ajuntament de Granollers l'execució de les 
actuacions indicades per a la millora de la gestió de la zona d'actuació i aniran al seu compte 
les despeses generades en els serveis i obres adients, així com per a la redacció de la 
Memòria i de l’informe de seguiment indicats al present Conveni.  
  
En la resta de casos, correspon a cada Ajuntament l'execució de les actuacions indicades per 
a la millora de la gestió de la zona d'actuació i aniran al seu compte les despeses generades 
per a la redacció de la Memòria i de l’informe de seguiment indicats al present Conveni. 
  
El previst en els paràgrafs anteriors no impedirà que les parts assoleixin acords concrets per 
realitzar actuacions addicionals amb finançament conjunt; en aquest cas, es firmarà 
l'instrument jurídic adequat en el qual es preveurà el cost de l'actuació, el finançament aportat 
per cadascuna de les parts i, en el seu cas, per tercers. 
  
Així mateix per a les actuacions realitzades en el marc d'aquest conveni que una i  l’altra part 
considerin adequat executar, es podrà buscar el finançament necessari tant amb fons propis 
com per la participació d'altres institucions o entitats, sempre sota el consens i aprovació per 
ambdues parts.  
  
CINQUÈ.- Comissió de seguiment 
  
Les parts signants acorden posar els recursos tècnics i els mitjans necessaris per al 
desenvolupament del present Conveni i coordinar-se en les actuacions a què es 
comprometen. 
  
Cada part signatària designarà un representant, el qual exercirà les funcions de comissió 
mixta per al seguiment, gestió, interpretació i execució del Conveni, i la resolució dels 
problemes que puguin derivar-se en el seu desenvolupament. 
  
La Comissió de seguiment es reunirà al menys una vegada a l’any preferentment coincidint 
amb la presentació de l’informe de seguiment. 
  
SISÈ.- Extinció del conveni 
  
El present Conveni s’extingirà: 
a) Per l’incompliment de les obligacions pactades. 
b) Per mutu acord entre les parts. 
c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista. 
d) Per raons d’interès general i sense preavís mitjançant resolució unilateral de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
e) Les generals establertes en la legislació vigent. 
  
SETÈ.- Entrada en vigor i vigència del Conveni 
  
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, sent la seva vigència de 4 anys. 
El Conveni podrà ser prorrogat de mutu acord per períodes addicionals de quatre anys, si cap 
de les parts no el denuncia. En aquest cas, les parts subscriuran una pròrroga a l'efecte, amb 
un mínim d'un mes abans de l’expiració de la seva vigència.  
  
VUITÈ.- Jurisdicció 
  
El present Conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i desenvolupament 
regeix l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
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NOVÈ.- Publicació 
  
El Conveni es publicarà en el DOGC, al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat i al web de l’Agència Catalana de l’Aigua 
  
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a 
....... de .......... de 2018. 
  
Sr. Emilio Cordero Soria   Sr. Francesc Colomé i Tenas 
   
Alcalde de l’Ajuntament de Canovelles  Alcalde de les Franqueses del Vallès 
  
  
Sr. Josep Mayoral i Antigas   Sr. Jordi Agustí Vergés 
   
Alcalde de l’Ajuntament de Granollers          Director de l’Agència Catalana de l’Aigua 

   
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la 
signatura del conveni a què fa referència l’acord primer. 
  
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de 
Canovelles i l’Ajuntament de Granollers. 

  

B) PRECS I PREGUNTES 

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

   

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


