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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2018/9

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

25/ d’octubre / 2018

Durada

Des de les 20.00 fins a les 21.31 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

NO

Elisabet Pericas Taulats, regidora

SÍ

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.

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2018/8, que correspon a la sessió del Ple de la corporació del dia 27 de
setembre 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 assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2018-2298 a 2018-2662 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2018
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2018-2298 a 2018-2662 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2018, en els termes de
l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2018/34 a JGL/2018/38 que corresponen a les sessions, amb
caràcter reservat o públic, dels dies 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2018

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2018/34 a JGL/2018/38 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, dels dies 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2018, en els termes de
l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i els articles 42 i 104 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Proposta de ratificació del nomenament de la representant del veïnat de
Corró d’Amunt com a membre integrant del Consell del Poble de Corró
d’Amunt

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 29 d’octubre de
2015, va ratificar el nomenament del senyor Lluís Gómez Gómez com a membre
integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en
representació del veïnat de Corró d’Amunt.

VIST l’escrit 2018-E-RC-7001 de data 8 d’octubre, tramès pel president del Consell
del Poble de Corró d’Amunt en què comunica que en sessió del Consell del Poble, de
24 de setembre de 2018, es va acordar nomenar la senyora Matilde Narvaez Perez
com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt en qualitat de vocal i
en representació del veïnat, en substitució del senyor Lluís Gómez Gómez.
ATÈS que l’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells del Poble d’aquest
municipi estableix que tots els nomenaments dels membres dels Consells hauran de
ser ratificats pel Ple municipal.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el nomenament de la senyora Matilde Narvaez Perez com a
membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en
representació del veïnat de Corró d’Amunt, en substitució del senyor Lluís Gómez
Gómez.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i al Consell del Poble de
Corró d’Amunt.
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.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=4

5. Proposta de ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST l’escrit amb registre d’entrada número 2018-E-RC-5162 de data 28 de juny,
tramès pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en què
comuniquen que el Consell Plenari del Consorci, en sessió ordinària celebrada el 27
de juny de 2018, ha acordat aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci per adaptar-se a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
ATÈS que la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental és la que es transcriu a continuació:
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1.

Aprovar la modificació de l’article 1 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el redactat
següent:
On diu:

“ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili.
1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental”, en
endavant “Consorci” per a la creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis
i activitats d’interès comú en matèria de residus a la comarca del Vallès Oriental.
L’objecte del Consorci consistirà, doncs, en la gestió unificada de les activitats i
serveis en matèria de residus, que són de la competència dels ens integrats al
Consorci i, molt especialment, les competències en la matèria que els hi assigni la
normativa en cada moment vigent.
1.2. Com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia el
Consorci, podrà gestionar totes aquelles activitats i serveis, que siguin competència
pròpia del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats que l’ integren, és a dir,
podrà realitzar altres activitats que siguin complementàries de les anteriors i es podrà
subrogar en l’exercici de les competències en la matèria, que té atribuïdes el CCVO
mitjançant delegació dels ajuntaments, quan això s’hagi previst en els convenis o
acords de delegació.
1.3. La seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental és, alhora, seu del Consorci.
Tanmateix es podrà modificar en qualsevol moment, per acord de la Comissió
Executiva i prèvia comunicació a la Direcció General d’Administració Local, fent-ho
públic a través del Butlletí Oficial de la Província (BOP), del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i d’un dels diaris de major circulació de la província.
Ha de dir:

“ARTICLE 1 - Denominació. Objecte. Finalitats. Caràcter. Domicili.
1.1. Es constitueix el “Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental”, en
endavant “Consorci” per a la creació, gestió i prestació, de forma unificada, de serveis
i activitats d’interès comú en matèria de residus dels seus ens integrants. L’objecte del
Consorci consistirà, doncs, en la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria
de residus i la neteja viaria, que són de la competència dels ens integrats al Consorci
i, molt especialment, les competències en la matèria que els hi assigni la normativa en
cada moment vigent.
1.2. Com a entitat pública de caràcter associatiu i amb personalitat jurídica pròpia el
Consorci, podrà gestionar totes aquelles activitats i serveis, que siguin competència
pròpia del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les entitats que l’integren, és a dir,
podrà realitzar altres activitats que siguin complementàries de les anteriors i es podrà
subrogar en l’exercici de les competències en la matèria, que té atribuïdes el Consell
Comarcal del Vallès Oriental mitjançant delegació dels ajuntaments, quan això s’hagi
previst en els convenis o acords de delegació.
1.3. La seu del Consorci del Consorci és al Camí Ral s/n de 08401 Granollers.
Tanmateix es podrà modificar en qualsevol moment, per acord de la Comissió
Executiva i prèvia comunicació a la Direcció General d’Administració Local, fent-ho
públic a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i d’un dels diaris de major circulació de
la província.

1.4. El Consorci quedarà adscrit en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal
del Vallès Oriental, en virtut d'allò disposat a l’apartat 2 h) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.”
2. Aprovar la modificació de l’article 3 dels Estatus del Consorci, d’acord amb el redactat
següent:
On diu:

“ARTICLE 3 – Subjectes
3.1. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental està integrat per:
a) El Consell Comarcal del Vallès Oriental
b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental
3.2. Seran ens susceptibles d’integrar-se al Consorci:
a) Altres ajuntaments que formin part de la comarca del Vallès Oriental, l’adhesió dels
quals sigui posterior a la constitució del Consorci.
b) Entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats públiques d’interès concurrents
amb els objectius del Consorci i les que siguin admeses per la normativa vigent.
c) L’Administració de la Generalitat de Catalunya, representada en el Consorci a
través de la Junta de Residus.
d) La Diputació de Barcelona, pel suport a les atribucions i responsabilitats d’ordre
municipal en matèria de residus.”
Ha de dir:

“ARTICLE 3 - Subjectes
3.1. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental està integrat per:
a)

El Consell Comarcal del Vallès Oriental.

b)

Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents:
L’Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Campins
Canovelles
Cardedeu
Figaró-Montmany
Fogars de Montclús
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Granollers
Gualba
La Llagosta
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
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Montornès del Vallès
Montseny
Parets del Vallès
La Roca del Vallès
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Palautordera
Tagamanent
Vallgorguina
Vallromanes
Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès
c)

d)

Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, que
havent format part de la Comarca del Vallès Oriental s’han integrat a la comarca
del Moianès.
El Consorci Besòs Tordera.

3.2. Seran ens susceptibles d’integrar-se al Consorci:
a)

Altres ajuntaments que formin part de la comarca del Vallès Oriental.

b) Altres ajuntaments que havent format part de la comarca del Vallès Oriental
constitueixin una nova comarca i decideixin no separar-se’n.
c) Entitats privades sense ànim de lucre amb finalitats públiques d’interès
concurrents amb els objectius del Consorci i les que siguin admeses per la
normativa vigent.”
3.

Aprovar la modificació de l’article 7 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el següent:
On diu:

“ARTICLE 7 - Consell Plenari
7.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i està
integrat per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci.
7.2. Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari,
mitjançant un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la
representació del qual, serà de tants representants com vots tingui, tot això, sens
prejudici que el vot s’entendrà únic, d’acord amb els paràmetres prèviament
establerts.
7.3. L’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, en la forma prevista en la
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat.

7.4. El Consell Plenari compta amb un secretari, que assistirà amb veu però sense vot
a les reunions.
7.5. La presa d’acords en les decisions del Consell Plenari seguirà un sistema de vot
ponderat de conformitat amb el que es disposarà en la taula que s’indicarà
posteriorment en l’apartat d’adopció d’acords.
7.6. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari, hi hauran de ser
presents, com a mínim, un terç dels seus membres que alhora, representin almenys
un terç del màxim possible de vots ponderats i, en tots cas, el president i el secretari.”
Ha de dir:

“ARTICLE 7 – Consell Plenari
7.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci, i està
integrat per cadascun dels representants dels ens integrats al Consorci.
7.2. El Consell Plenari es renovarà cada quatre anys, amb motiu de les eleccions
municipals. Sense perjudici de les substitucions que es puguin produir en qualsevol
moment si els representants del Consell Plenari cessen com a regidors.
7.3. Cada membre del Consorci gaudirà de representació dins el Consell Plenari,
mitjançant un representant, a excepció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la
representació del qual, serà de tants representants com vots tingui.
7.4. L’elecció dels representants l’efectuarà cada membre, en la forma prevista en la
normativa de règim jurídic pròpia de cada ens consorciat.
7.5. La presa d’acords en les decisions del Consell Plenari seguirà un sistema de vot
ponderat de conformitat amb el que es disposarà en la taula que s’indicarà
posteriorment en l’apartat d’adopció d’acords.”
7.6. Per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari, hi hauran de ser
presents, com a mínim, un terç dels seus membres que alhora, representin almenys
un terç del màxim possible de vots ponderats i, en tots cas, el president i el secretari.”
4.

Aprovar la modificació de l’apartat 11.1 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb el
redactat següent:
On diu:

“11.1. El president serà elegit pel Consell Plenari, d’entre els seus membres.
Serà necessària en una primera votació la majoria absoluta del nombre total de vots
ponderats; si és necessària una segona votació serà suficient la majoria simple.”
Ha de dir:

“11.1. El president serà elegit pel Consell Plenari, d’entre els seus membres, no més
enllà dels quatre primers mesos des de la celebració de les eleccions municipals.
Serà necessària en una primera votació la majoria absoluta del nombre total de vots
ponderats; si és necessària una segona votació serà suficient la majoria simple.”
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5.

Aprovar la modificació de l’apartat 3 de l’article 16 dels Estatuts, d’acord amb el redactat
següent:
On diu:

“16.3. La convocatòria de les reunions es farà mitjançant un escrit adreçat a cada
membre, amb vuit dies d’anticipació, i que contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es
podran adoptar acords vàlids, excepte en el supòsit que siguin presents a la reunió
tots els membres de la Comissió Executiva o en el cas d’adopció d’acords del Consell
Plenari que hi siguin presents la meitat més un dels seus membres, i així ho acordin
ambdós òrgans. En cada cas, per unanimitat.”
Ha de dir:

“16.3. La convocatòria de les reunions es faran preferentment per mitjans electrònics
mitjançant un escrit adreçat a cada membre, amb vuit dies naturals d’anticipació, i que
contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar acords vàlids, excepte en
el supòsit que siguin presents a la reunió tots els membres de la Comissió Executiva o
en el cas d’adopció d’acords del Consell Plenari que hi siguin presents la meitat més
un dels seus membres, i així ho acordin ambdós òrgans. En cada cas, per
unanimitat.”
6.

Aprovar la modificació de l’article 18 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la redacció
següent:
On diu:

“ARTICLE 18 - Personal del Consorci
18.1. El Consorci es podrà nodrir tant de personal adscrit a les institucions i entitats
integrants del Consorci com de personal propi, d’acord amb les disposicions que
sobre aquestes matèries siguin aplicables en cada cas.
18.2. L’estructura inicial del personal del Consorci, la fixarà la Comissió Executiva.”
Ha de dir:

“ARTICLE 18 - Personal del Consorci
18.1. El Consorci es podrà nodrir de personal adscrit a les institucions i entitats
integrants del Consorci i de personal propi, d’acord amb les disposicions que sobre
aquestes matèries siguin aplicables en cada cas.
18.2. L’estructura de l’organització del Consorci la fixa la Comissió Executiva.”
7.

Aprovar la modificació de l’article 24 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la redacció
següent:
On diu:

“ARTICLE 24 - Separació de membres
Qualsevol dels ens que formin part del Consorci pot separar-se del mateix, sempre
que:

a) Es formuli un preavís d’un termini no inferior a un any.
b) Que l’ens en qüestió estigui al corrent en el compliment de les obligacions i
compromisos anteriors i es garanteixi el compliment de les obligacions pendents.
L’efectivitat de la separació requerirà prèviament l’acord del Consell Plenari, amb el
compliment previ dels requisits anteriors.”
Ha de dir:

“ARTICLE 24 - Separació de membres
La separació dels membres del Consorci podrà tenir lloc d’acord amb allò que
estableix als articles 125 i 126 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, o norma que el substitueixi. El preavís per aquesta separació s’estableix
en tres mesos.”
8.

Aprovar la modificació de l’article 25 dels Estatuts del Consorci, d’acord amb la redacció
següent:
On diu:

“ARTICLE 25 - Dissolució i liquidació del Consorci
25.1. El Consorci es podrà dissoldre per les següents causes:
a) Compliment de les finalitats del Consorci.
b) Mutu acord dels ens consorciats.
c) Impossibilitat de continuïtat en el seu funcionament.
d) Inoperància del Consorci, a causa de la separació d’alguns membres.
e) Incompliment dels objectius i finalitats establerts.
f) Transformació dels Consorci en un nou ens.
25.2. L’acord de dissolució l’adoptarà el Consell Plenari, en el qual es determinarà el
procediment per a la liquidació dels drets i obligacions de tot ordre del Consorci i la
reversió de les obres i les instal·lacions existents.
25.3. La liquidació haurà de fer-se equitativament respecte de les aportacions del ens
consorciats.”
Ha de dir:

“ARTICLE 25 - Dissolució i liquidació del Consorci
La dissolució i liquidació del Consorci podrà tenir lloc per les causes i d’acord amb el
procediment establert a l’article 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, o norma que el substitueixi.”
9.

Aprovar l’eliminació la Disposició Transitòria dels Estatuts del Consorci següent:

“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Fins a la celebració de les properes eleccions municipals l’any 1999, la
representació del Consell Comarcal dins el Consell Plenari, serà de tants
representants com vots tingui, atès que s’estarà completant el desplegament del Pla
de gestió de residus, i és l’òrgan actuant davant la Unió Europea i la Junta de
Residus de la Generalitat de Catalunya; tot això, sens perjudici que el vot s’entendrà
únic, d’acord amb els paràmetres prèviament establerts.
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2. Es preveu que el Consell Plenari es renovi cada 4 anys, amb motiu de les
eleccions municipals, un cop constituïdes les corporacions locals, excepte en el
període des de la constitució del Consorci fins a les pròximes eleccions, en què el
període serà menor. Tot això, sens perjudici de les substitucions que es puguin
produir en qualsevol moment, si els integrants del Consell Plenari cessen com a
regidors, consellers comarcals o en llur vinculació orgànica amb l’ens que venien
representant.”

TENINT EN COMPTE que és precís que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
ratifiqui l’anterior acord, de conformitat amb l’article 322 en relació amb l’article 313
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya.
DE CONFORMITAT amb els articles 22.2 b) i 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, i els articles 52.2 b) i 114.3 d) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local.
VIST l’informe de la secretària de la Corporació de data 10 de juliol de 2018.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, aprovat pel Consell Plenari del Consorci en
sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, per adaptar-se a la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis.
Tercer.- DONAR audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que
han exercit la iniciativa.
Quart.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a
la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el
tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del text
definitivament aprovat de la modificació dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la
Província als efectes previstos a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors
assistents dels grups municipals PDeCAT (6), PSC-PM (3), ERC-AM (2), CPF (1) i PP
(1), i les abstencions dels regidors assistents del grup municipal ILFC-E (3), sent el
resultat definitiu de 13 vots a favor i 3 abstencions.

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=5

6. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici
2019
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals
Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports
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
15. Taxa per la verificació de l’ús anòmal en cas d’habitatges buits
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
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
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i
el control de la publicitat dinàmica

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
35. Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per
a coneixement general.
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 del grup municipal ILFC-E (3), i les abstencions dels regidors
assistents dels grups municipals ERC-AM (2), CPF (1) i PP (1), sent el resultat
definitiu de 9 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=6

7. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del conveni
urbanístic per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat
d’ampliar la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les
Franqueses del Vallès
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que el Ple, en sessió del 31 de maig va adoptar, entre d’altres, l’acord
d’aprovació inicial del conveni urbanístic a subscriure per a la permuta de diverses
parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, al terme municipal
de les Franqueses del Vallès.
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TENINT EN COMPTE que l’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant la
publicació d’edictes al BOPB i al Diari Ara, de data 15 de juny de 2018, així com a la
seu electrònica.
VIST l’escrit d’al·legacions interposat en data 17 de juliol de 2018 amb Registre
d’entrada 2018-E-RC-5564, pel senyor Àngel Profitós i Martí, en representació del
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el qual fa constar:
Manca de tràmit preceptiu previst al reglament del Consell de la Pagesia de les
Franqueses del Vallès.
Revisió del segon factor de correcció de la finca D de l’informe de valoració.
Correcció del càlcul de la distància més curta entre camps objecte de valoració i
entrada més propera a l’autopista AP7.
Modificació càlcul del tercer factor de la finca D.
Correcció errors materials existents a l’informe de valoració de les finques.
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme en relació a la primera al·legació en el
qual es posa de manifest, en síntesi, que el conveni a aprovar no comporta de forma
directa una modificació en les determinacions urbanístiques del planejament.
VIST l’escrit de data 2 d’octubre de 2018, i Registre d’Entrada 2018-E-RE-1685,
presentat pel senyor Josep Mª Dedéu Rosell on es dóna resposta a la resta
d’al·legacions interposades.
DE CONFORMITAT amb el què preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 104 i concordants del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme;
articles 25, 26 i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions interposades pel senyor Àngel
Profitós i Martí, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, pels motius adduïts a la part expositiva i de conformitat amb els informes
que obren a l’expedient administratiu.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el contingut del conveni urbanístic per a la
permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona,
al terme municipal de Llerona.
Tercer.- ORDENAR la publicació d’aquests acords 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 conveni i al web de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès.

Quart.- TRAMETRE un exemplar del conveni al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que sigui inserit en la secció
corresponent per a la seva divulgació telemàtica tal i com disposa l’article 104.2 del
TRLUC.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als que figurin com a interessats en l’expedient.
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 del grup municipal ERC-AM (2) i les abstencions dels regidors
assistents dels grups municipals ILFC-E (3), CPF (1) i PP (1), sent el resultat definitiu
de 9 vots a favor, 2 vots en contra i 5 abstencions.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=7

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en
Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18
d’octubre de 2018, per a l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès a la “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més”
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18
d’octubre de 2018, per unanimitat dels grups municipals assistents (PDeCATDemòcrates, Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i
Partit Popular de Catalunya), que es transcriu íntegrament a continuació:
La recuperació i defensa de la memòria històrica és un deure indefugible de les
societats democràtiques. Recuperar i defensar, per sobre tot prevenir. Perquè
esdeveniments com la barbàrie nazi no es torni a repetir.
El projecte de “Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més” té, com a
objectiu fonamental, recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels
deportats i deportades espanyols i catalans, i sensibilitzar perquè “mai més” es
repeteixin situacions semblants.
I això fer-ho a partir de les experiències personals, de les històries de persones de la
localitat, que el feixisme va internar en els camps nazis. Són projecte “amb rostre”
que han d’aportar a la ciutadania i a la joventut la memòria que ha d’esdevenir
compromís.
L’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya
és una associació fundada l’any 1962, en plena Dictadura, per un grup d’antics
deportats amb la finalitat de defensar els seus drets morals i materials, donar-se
suport mutu i endegar, en la mesura del què permetien les circumstàncies polítiques,
una tasca de divulgació de la seva tràgica experiència. Actualment l’associació, la
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més antiga d’Espanya en el camp de la preservació de la memòria del passat,
compta gairebé amb un miler de socis, repartits per tot l’estat i també a altres països
d’Europa i Amèrica. La seu de l’entitat és a Barcelona, però té delegacions a
Andalusia, Aragó, Astúries, Galícia, Madrid, País Basc i València. A nivell
internacional, l’Amical ostenta la representació espanyola als Comitès Internacionals
de Buchenwald i Mauthausen, i manté estretes relacions amb amicals dels diversos
camps, a França i altres països, que han permès la implicació en projectes d’abast
europeu.
La preservació de la memòria de la deportació republicana, amb la manca de
testimonis directes, apunta la necessitat d’endegar estratègies que vinculin les
experiències del passat amb reflexions sobre el present, especialment entre els
joves. La contínua vulneració dels Drets Humans, arreu del món, i els intents, sovint
malintencionats, de deformar el passat de lluita per les llibertats dels republicans
deportats, ens obliguen a treballar en la línia de l’anàlisi històrica i del seu
coneixement i reconeixement.
L’associació recull l’experiència personal de la deportació, l’exili, el pas pels camps
francesos i la dissortada vivència en els camps nazis; però també la experiència, i la
lluita per la República i els valors republicans de la igualtat, la solidaritat i la
fraternitat, en el gran marc de l’humanisme i la justícia social.
D’aquesta experiència i voluntat esdevé la missió de l’Amical, treballar per la
conservació de la memòria històrica de la deportació i treballar per a la prevenció del
feixisme i el projecte Amical que recull aquestes premisses: memòria, deportació i
prevenció del feixisme, sota el lema de dos camps emblemàtics: projecte
Buchenwald-Mauthausen.
Per al desenvolupament d’aquest projecte i dels seus objectius de conservar la
memòria històrica de la deportació republicana, i prevenir i sensibilitzar contra el
feixisme, s’impulsen els projectes des del món local, els projectes amb rostre, a partir
de les vides de les persones concretes de cada vila o ciutat i de les seves
experiències en el relat històric de l’exili i la deportació i es vol comptar amb el suport
del municipi, del seu ajuntament i de les entitats cíviques, acadèmiques o de memòria
existents, i especialment amb la participació dels centres de secundària.
Les accions a desenvolupar es transformen en programes d’activitats que
contemplen entre altres: Projectes pedagògics; Xerrades i conferències; Cicle de
cinema sobre la deportació; Exposicions; La commemoració del Dia Internacional de
l’Holocaust; o els Viatges als camps.
Per a l’execució dels objectius i del projecte s’impulsa el projecte de Xarxa de
Memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai Més. Una Xarxa que a partir del món local,
de les ciutats, i dels projectes amb rostre, vol sumar municipis, entitats i centres
educatius del país, que es coordinin amb altres xarxes de l’estat i amb ciutats i xarxes
d’Europa.
Per tot això, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès
ACORDA

Primer.- Adherir-se a la Xarxa “Mai Més”, per a participar conjuntament amb l’Amical
en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme, i amb la recerca
història dels deportats i deportades de la localitat i amb la implicació amb altres
entitats culturals i cíviques i especialment amb el/els Centres de Secundària de la
ciutat, definir i realitzar conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra
societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme.
Segon.- Signar un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen per a
l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més i del Projecte
Mauthausen/Buchenwald.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Amical de Mauthausen, als centres d’educació
secundària del municipi i a la ciutadania del municipi mitjançant el butlletí municipal i
les xarxes socials de l’ajuntament.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS I L’AMICAL DE MAUTHAUSEN I ALTRES CAMPS I TOTES LES VÍCTIMES DEL
NAZISME D’ESPANYA
A .......................... a ........ de ............. de 20 ....
D’una part, l’Il·lm/a. Sr/a. .......... Alcalde/ssa – President/a de l’Ajuntament de .........., amb
domicili a .......... de .......... (codi postal) i CIF núm. ..........
I de l’altra part, el Sr. Enric Garriga i Elies, President d’Amical Mauthausen i altres camps i de
totes les víctimes del nazisme d’Espanya, amb domicili a C/ Sils 1, baixos – 08002 Barcelonai el NIF G 59146555.
MANIFESTEN
Que l’Amical de Mauthausen i altres Camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya,
entitat sense ànim de lucre, constituïda per supervivents dels camps de concentració i
extermini del règim nazi, així com per familiars i amics de les víctimes del nazisme que
col·laboren amb l’objectiu de fer conèixer el que hi va passar i recordar la memòria dels que hi
varen morir i patir, per tal d’alertar als ciutadans d’avui, especialment els més joves, dels
perills de certes ideologies que poden desembocar cap a la intolerància i cap l’anul·lació de
drets de les persones i els pobles.
Que l’ajuntament de ......................... vetlla pel coneixement i el manteniment de la memòria
històrica de ............... com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels
drets i les llibertats democràtiques. Amb aquesta finalitat, han de prendre les iniciatives
institucionals necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans i
ciutadanes que han patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i les
llibertats.
Que l’Ajuntament de ...................... vetlla perquè la memòria històrica es converteixi en símbol
permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels
totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de
llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.
S’estableix el present conveni de col·laboració, en base als següents:
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PACTES
PRIMER.- Amb el present conveni l’ajuntament de ................................ i l’Amical Mauthausen
i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya, es comprometen a activar una
col·laboració estable, que afavoreixi el recíproc desenvolupament mitjançant la programació i
gestió comuna d’iniciatives, acords i intercanvis de coneixements i competències.
SEGON.- Ambdós parts es comprometen a involucrar institucions, universitats, organitzacions
civils, i els recursos humans i financers disponibles, per al bon desenvolupament de les
iniciatives que es decideixi impulsar.
TERCER.- Ambdues parts es comprometen a identificar les accions a realitzar conjuntament, i
a planificar les activitats per tal que el present acord tingui una aplicació concreta i eficaç.
Amb aquesta finalitat des de l’ajuntament
1. Es farà una aportació de ..... €, per a la realització de les activitats a realitzar.
I es donarà suport a:
1. A participar de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més, i a participar
de les trobades d’ajuntaments de la Xarxa.
2. Facilitar i convidar a formar part del projecte i de la Xarxa a les entitats culturals o
cíviques de la vila.
3. A la coordinació i implicació dels centres de secundària de la ciutat al projecte
Mauthausen/Buchenwald i a al Xarxa Mai Més.
4. Donar suport institucional als projectes de visites educatives sobre els drets humans
als camps de concentració de Buchenwald i Mauthausen, tot facilitant la relació
institucional entre les ciutats de Weimar i Mauthausen (o les que es defineixen
d’acord amb les relacions entre municipis), i les relacions que es puguin establir amb
centres d’aquestes i altres ciutats.
5. El Dia Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat,
facilitant la infraestructura necessària per desenvolupar l’acte institucional.
6. Suport a la impressió i difusió del material sobre les activitats del projecte
Mauthausen/Buchenwald.
7. Facilitar en la mesura de les possibilitats les infraestructures i equipaments municipals
per al desenvolupament de les activitats i exposicions.
Amb aquesta finalitat des de l’Amica de Mauthausen i altres Camps i de totes les víctimes del
nazisme d’Espanya, es participarà i es donarà suport a:
1. La Comissió de la Memòria Històrica creada per l’ajuntament amb l’objectiu de
recordar, mantenir, recuperar i transmetre la memòria històrica de la ciutat des de
principis del segle XX fins a 1975, com a salvaguarda fonamental per evitar la
repetició de qualsevol tipus de violació als Drets Humans.
2. Participar en els projectes i accions que realitzi l’ajuntament i siguin coincidents amb
els objectius de l’associació.
3. Participar en els projectes i accions que realitzi l’ajuntament i que es demani la
participació de les entitats i associacions de la ciutat.
4. Realitzar xerrades i conferències als centres de secundària de la ciutat, d’acord amb
el programa definit.
5. Participar en possibles cicles de Cinema o Documentals sobre la Deportació als
camps Nazis, coordinant-se amb l’entitat ...... de la vila.
6. Participar i coordinar una exposició sobre la temàtica de la deportació amb el suport
de l’ajuntament o de l’entitat ......
7. Coordinar amb els centres educatius i altres entitats de la ciutat el bon
desenvolupament del projecte Buchenwald i Mauthausen.

8. Coordinar i gestionar el suport als viatges dels alumnes als camps i en particular el
suport de la Secrtaria d’Estat d’Afers Exteriors i Cooperació, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
QUART.- El present conveni té una vigència d’un any natural a partir de la data següent a la
signatura del present, essent prorrogat automàticament anualment si les parts no el
denuncien notificant-li fefaentment a l’altra part amb un previ avís de trenta dies d’anticipació a
la seva efectivitat.
CINQUÈ.- Les causes d’extinció d’aquest conveni són:
a)
b)
c)
d)

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per avinença de les parts signatàries.
Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.

SISÈ.- La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que
s’assenyalen.
L’alcalde/ssa de ..........
Sr/a. ..........

El president d’Amical Mathausen
Sr. Enric Garriga i Elies
El secretari/a

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=8

9. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18
d’octubre de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de
competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en
concret la competència per “l’aprovació dels projectes d’obres i serveis
en tots aquells supòsits en que s’hagin delegat a la junta de govern local
les competències com a òrgan de contractació”
La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18
d’octubre de 2018, amb els vots a favor de Imaginem Les Franqueses En ComúEntesa, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència per Les Franqueses, els
vots en contra de PDeCAT-Demòcrates i Partit dels Socialistes de Catalunya, i amb
l’abstenció del Partit Popular 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.

Ple 25/10/2018 – pàg. 21

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 ja que ni tan sols un govern com el
nostre pot pretendre que un tema tant rellevant com el que afecta a aquesta cessió
de competències del ple municipal (que és el màxim òrgan col·legiat del municipi i
hauria d’actuar com a tal) a favor de la junta de govern local, pugui dependre per ferse o no d’un termini de tres setmanes (demora màxima entre el debat a la junta de
govern setmanal o al ple mensual de qualsevol tema). Més quan els projectes
d’obres o serveis que s’escaquejen del seu debat al ple destaquen per la seva
importància econòmica (ja que han de representar un cost superior al 10% dels
recursos ordinaris del pressupost) o per la seva importància temporal (ja que han de
ser d’una durada superior als quatre anys d’una legislatura).
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 la voluntat d’aquest govern de negar al
grups municipals de l’oposició l’oportunitat d’argumentar i expressar les seves
opinions en un debat obert al públic en el decurs d’un plenari municipal sobre temes
que poden ser tan transcendents com “l’aprovació dels projectes d’obres i serveis en
tots aquells supòsits en que s’hagin delegat a la junta de govern local les
competències com a òrgan de contractació”.
Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per
“l’aprovació dels projectes d’obres i serveis en tots aquells supòsits en que s’hagin
delegat a la junta de govern local les competències com a òrgan de contractació”,
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=20181025&punto=9

10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d’octubre
de 2018, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva
La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18
d’octubre de 2018, per unanimitat dels grups municipals assistents (PDeCATDemòcrates, Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, Partit dels Socialistes de
Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per Les Franqueses i
Partit Popular de Catalunya), que es transcriu íntegrament a continuació:

L’actual marc normatiu definit a la llei d’hisendes locals resulta excessivament rígid i
deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com la
fiscalitat. Si bé existeix un gran consens social en la idea de que tothom hauria de
pagar els impostos en base a la seva capacitat econòmica, la realitat és que els
impostos i taxes municipals no acostumen a respectar aquest principi, i en gran part
és degut a les pròpies limitacions que estableix una normativa estatal obsoleta que a
més limita l’autonomia municipal.
Garantir la igualtat d’oportunitats des dels ajuntaments consisteix en facilitar l’accés
de tots els ciutadans als serveis públics i que en cap cas la condició econòmica
esdevingui una barrera d’accés, és a dir, que el punt de partida no determini les
opcions de futur.
Per això,
El grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Comprometre’ns a dissenyar i aplicar millores i modificacions a les
ordenances vigents per arribar a un model integral de fiscalitat progressiva que
inclogui impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de corregir les desigualtats i
garantir l’accés de tots els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès als serveis
públics.
Segon.- Comprometre’ns a introduir elements de responsabilitat ambiental en les
diferents ordenances fiscals amb l’objectiu d’afavorir la transició cap a un model
energètic basat en energies renovables.
Tercer.- Mantenir i incrementar polítiques d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica
amb l’objectiu de compensar el caràcter regressiu d’aquelles figures tributàries que
no disposen de marge normatiu.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=10
C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

11. Precs, preguntes i interpel·lacions
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es?pleno=20181025&punto=11
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