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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2019/15

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

29 d’octubre de 2019

Durada

Des de les 18.00 fins a les 19.16 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

Jordi Ganduxé Pascual, segon tinent d’alcalde

SÍ

Montse Vila i Fortuny, tercera tinenta d’alcalde

NO

José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde

SÍ

Marta Reche Lavado, cinqueña tinenta d’alcalde

SÍ

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moises Torres Enrique, regidor

SÍ

Sonia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Imma Ortega i Martí, regidora

NO

Àngel Profitós i Martí, regidor

SÍ

Amador Doncel Márquez, regidor

SÍ

Francisco Domínguez Velarde, regidor

SÍ

Maria Forns Roca, 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 les actes de les sessions anteriors
Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes
PLE/2019/11, PLE/2019/12, PLE/2019/13, que corresponen a les sessions del Ple de la
corporació dels dies 26 de setembre de 2019, 15 d’octubre de 2019 i 17 d’octubre de
2019, 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 aquestes actes 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=20191029&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2019-2197 a 2019-2399 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2019
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2019-2197 a 2019-2399 corresponents
al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2019, 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.
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191029&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2019/36 a JGL/2019/38 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de setembre
de 2019

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2019/36 a JGL/2019/38 que corresponen a les sessions, amb caràcter
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de setembre de 2019, 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=20191029&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Proposta d’aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals de
l’Ametlla del Vallès i les Franqueses del Vallès de 26 de setembre de 2019

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que en data 3 de juny de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-3461) va tenir
entrada la resolució dictada per la Direcció General d’Administració Local el 7 de maig
de 2019, relativa a l’inici de l’expedient de delimitació de termes municipals en el marc
de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya. En la citada resolució es fa un detall
de tots els municipis que seran objecte d’expedients de delimitació.
Concretament, el terme de les Franqueses del Vallès es veu afectat per dos
expedients: un per la delimitació amb el terme de l’Ametlla del Vallès i l’altre amb el
terme municipal de Canovelles.

ATÈS que en data 2 de juliol de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-4845) va tenir
entrada la convocatòria per a l’inici de les operacions de delimitació per al dia 26 de
setembre de 2019 a la seu de l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès. L’esmentada
convocatòria també conté un enllaç per accedir a la documentació de la delimitació.
ATÈS que en data 26 de setembre de 2019 es van celebrar les operacions de
delimitació entre els termes municipal de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses del
Vallès, segons es desprèn de l’acta estesa a tal efecte. Els representants dels
ajuntaments que van comparèixer, reconeixen la línia de terme següent (es transcriu
literalment allò que diu l’acta):
“Fita 1: se situa a la partida de Rosanes, al marge sud d'un camí. Aquesta fita és
també comuna al terme municipal de la Garriga. Les coordenades UTM ETRS89
31N són: X: 439821,6 i Y: 4611990,9.
Fita 2: se situa enmig d’un camp de conreu, a l’oest del bosc de Can Màrgens. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439788,4 i Y: 4611455,7.
Fita 3: se situa al bosc de Can Màrgens, al vessant oest d’una petita carena i a uns
setanta metres a l’est del polígon industrial L’Ametlla Park-Mas Dorca. Hi ha la fita
de pedra de forma de piràmide quadrangular, de vint per quinze centímetres de
costats a la base i quaranta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda
entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439796,1 i Y: 4611136,9.
Fita 4: se situa a la pineda de Can Màrgens, a uns deu metres al sud-est del marge
sud-est del camí de Can Màrgens. Hi ha la fita de pedra de forma de piràmide
quadrangular, de vint-cinc per disset centímetres de costats a la base i cinquanta
centímetres d’alçària. Està trencada. La línia de terme reconeguda entre aquesta
fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 439778,9 i Y: 4610934,1.
Fita 5: se situa a la pineda de Can Màrgens, sobre una petita carena. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439826,3 i Y: 4610800,1.
Fita 6: se situa a Can Màrgens, a uns quinze metres al nord-oest de la cantonada
nord-oest de la casa. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és
la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X:
439779,7 i Y: 4610556,3.
Fita 7: se situa a l’extrem nord-oest de la Quintana de Can Màrgens, en el marge
est del camí antic de l’Ametlla del Vallès a Canovelles. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal definida pels punts de
coordenades UTM ETRS89 31N següents:
Punt 1: X: 439779,7 i Y: 4610556,3
Punt 2: X: 439574,3 i Y: 4610519,3
Punt 3: X: 439570,0 i Y: 4610518,2
Punt 4: X: 439567,1 i Y: 4610516,8
Punt 5: X: 439567,4 i Y: 4610516,0
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439567,4 i Y: 4610516,0.
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Fita 8: se situa a Can Pagès Nou, a uns dos metres a l’est del camí de Can Pagès
Nou. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439896,7 i
Y: 4610058,9.
Fita 9: se situa al Pla d’en Girbau, en el marge nord del camí de Can Girbau. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre
totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Canovelles. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,3 i Y: 4609544,1.”
DE CONFORMITAT amb el què disposa l’article 25 i 114.2.c) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
DE CONFORMITAT amb el què disposa el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
VIST el què regula el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
VISTOS els articles 22.2.b) i 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
VIST l’article 54.1.b) i concordants del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret 781/1986, de 18 d'abril.
VIST l’article 173.1.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
VIST l’informe emès per la Secretària de la Corporació.
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’acta de delimitació dels termes municipals de l’Ametlla del Vallès
i les Franqueses del Vallès, de data 26 de setembre de 2019, i que es transcriu a
continuació:
ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE L’AMETLLA DEL VALLÈS I DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
__________________________________________________________________
Lloc: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Data: 26 de setembre de 2019
Hora d’inici: 10.00 hores
Hora d’acabament: 12.00 hores

Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès:
Il·lm. Sr. Pep Moret i Tanyà, alcalde
Sr. Pere Marieges i Castells, regidor
Sra. Maria Gelabert Oriol, tècnica
Sr. Rafael Molina Criado, tècnic
Sr. Marc Comellas Casanovas, tècnic
Sra. Laura García Álvarez, secretària
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Sr. Jordi Ganduxé i Pascual, regidor
Sr. Moisés Torres Enrique, regidor
Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Aleix Pros Fierro, tècnic designat conjuntament per la Direcció General
d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de
delimitació als propietaris de les finques afectades, dels quals n’han comparegut els
següents:
- Sra. Marta Agustí Busquets
- Sr. Josep Girbau Viñes, en representació de la Sra. Núria Viñes Vilarrasa
- Sr. Pere Giol Traper
- Sr. Carles Giol Traper
- Sr. Esteve Sánchez Guerau
- Sra. Rosa Castellvell Roca
Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la
línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Las
Franquesas del Vallés y de La Ametlla, pertenecientes ambos a la provincia de
Barcelona, de 29 d’abril de 1919, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per
l’Instituto Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL)
i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament
de la línia de delimitació entre els termes municipals de l’Ametlla del Vallès i de les
Franqueses del Vallès, fites F1 a F9, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen
les fites reconegudes en aquesta acta.
En data 2 de juliol de 2019 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat
als ajuntaments afectats.
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Posteriorment, el dia 26 de setembre de 2019 s’han reunit les representacions
municipals i de la Generalitat de Catalunya i, en base a aquesta documentació han
realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de l’Ametlla del Vallès i de les Franqueses del
Vallès accepten les coordenades UTM de la fites tercera (F3) i quarta (F4)
localitzades sobre el terreny, i les coordenades UTM teòriques de les fites restants.
Així mateix, examinada la línia de terme, manifesten la voluntat d’analitzar, si escau,
iniciar un expedient d’alteració de terme municipal.
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen
la línia de terme següent:
Fita 1: se situa a la partida de Rosanes, al marge sud d'un camí. Aquesta fita és
també comuna al terme municipal de la Garriga. Les coordenades UTM ETRS89
31N són: X: 439821,6 i Y: 4611990,9.
Fita 2: se situa enmig d’un camp de conreu, a l’oest del bosc de Can Màrgens. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439788,4 i Y: 4611455,7.
Fita 3: se situa al bosc de Can Màrgens, al vessant oest d’una petita carena i a uns
setanta metres a l’est del polígon industrial L’Ametlla Park-Mas Dorca. Hi ha la fita
de pedra de forma de piràmide quadrangular, de vint per quinze centímetres de
costats a la base i quaranta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda
entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439796,1 i Y: 4611136,9.
Fita 4: se situa a la pineda de Can Màrgens, a uns deu metres al sud-est del marge
sud-est del camí de Can Màrgens. Hi ha la fita de pedra de forma de piràmide
quadrangular, de vint-cinc per disset centímetres de costats a la base i cinquanta
centímetres d’alçària. Està trencada. La línia de terme reconeguda entre aquesta
fita i l’anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 439778,9 i Y: 4610934,1.
Fita 5: se situa a la pineda de Can Màrgens, sobre una petita carena. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439826,3 i Y: 4610800,1.
Fita 6: se situa a Can Màrgens, a uns quinze metres al nord-oest de la cantonada
nord-oest de la casa. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és
la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X:
439779,7 i Y: 4610556,3.
Fita 7: se situa a l’extrem nord-oest de la Quintana de Can Màrgens, en el marge
est del camí antic de l’Ametlla del Vallès a Canovelles. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal definida pels punts de
coordenades UTM ETRS89 31N següents:
Punt 1: X: 439779,7 i Y: 4610556,3
Punt 2: X: 439574,3 i Y: 4610519,3
Punt 3: X: 439570,0 i Y: 4610518,2

Punt 4: X: 439567,1 i Y: 4610516,8
Punt 5: X: 439567,4 i Y: 4610516,0
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439567,4 i Y: 4610516,0.
Fita 8: se situa a Can Pagès Nou, a uns dos metres a l’est del camí de Can Pagès
Nou. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439896,7 i
Y: 4610058,9.
Fita 9: se situa al Pla d’en Girbau, en el marge nord del camí de Can Girbau. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre
totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Canovelles. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,3 i Y: 4609544,1.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica
(2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents
cartogràfics utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.
Signatures
Per l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès:
Alcalde
Tècnica
Tècnic

regidor
tècnic
secretària

Per l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Regidor
Tècnic

regidor
secretària

Per la Generalitat de Catalunya:
Tècnic
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de
terme
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme, d'acord
amb allò que estableix l'article 33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
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FITA

PUNT

F1
Línia F1-F2

Punt 1
Punt 2

F2
Línia F2-F3

Punt 1
Punt 2

F3
Línia F3-F4

Punt 1
Punt 2

F4
Línia F4-F5

Punt 1
Punt 2

F5
Línia F5-F6

Punt 1
Punt 2

F6
Línia F6-F7

Punt 1
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5

F7
Línia F7-F8

Punt 1
Punt 2

F8
Línia F8-F9

Punt 1

X

Y

439821,6

4611990,9

439821,6
439788,4

4611990,9
4611455,7

439788,4

4611455,7

439788,4
439796,1

4611455,7
4611136,9

439796,1

4611136,9

439796,1
439778,9

4611136,9
4610934,1

439778,9

4610934,1

439778,9
439826,3

4610934,1
4610800,1

439826,3

4610800,1

439826,3
439779,7

4610800,1
4610556,3

439779,7

4610556,3

439779,7
439574,3
439570,0
439567,1
439567,4

4610556,3
4610519,3
4610518,2
4610516,8
4610516,0

439567,4

4610516,0

439567,4
439896,7

4610516,0
4610058,9

439896,7

4610058,9

439896,7

4610058,9

Punt 2
F9

439821,3

4609544,1

439821,3

4609544,1

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, a la
Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze 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=20191029&punto=4

5. Proposta d’aprovació de l’acta de delimitació dels termes municipals de
Canovelles i les Franqueses del Vallès de 19 de setembre de 2019

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
ATÈS que en data 3 de juny de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-3461) va tenir
entrada la resolució dictada per la Direcció General d’Administració Local el 7 de maig
de 2019, relativa a l’inici de l’expedient de delimitació de termes municipals en el marc
de l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya. En la citada resolució es fa un detall
de tots els municipis que seran objecte d’expedients de delimitació. Concretament, el
terme de les Franqueses del Vallès es veu afectat per dos expedients: un per la
delimitació amb el terme de l’Ametlla del Vallès i l’altre amb el terme municipal de
Canovelles.
ATÈS que en data 2 de juliol de 2019 (registre d’entrada 2019-E-RC-4856) va tenir
entrada la convocatòria per a l’inici de les operacions de delimitació per al dia 19 de
setembre de 2019 a la seu de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès. L’esmentada
convocatòria també conté un enllaç per accedir a la documentació de la delimitació.
ATÈS que en data 19 de setembre de 2019 es van celebrar les operacions de
delimitació entre els termes municipal de Canovelles i de les Franqueses del Vallès,
segons es desprèn de l’acta estesa a tal efecte. Els representants dels ajuntaments
que van comparèixer, reconeixen la línia de terme següent (es transcriu literalment allò
que diu l’acta):
“Fita 1: se situa a la llera del riu Congost, a uns tres metres al sud-est de l’extrem
sud-est del pont del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. Aquesta fita és també
comuna al terme municipal de Granollers. Les coordenades UTM ETRS89 31N són:
X: 440564,8 i Y: 4608017,4.
Fita 2: se situa a l’extrem nord del polígon industrial Can Castells. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és l’eix del riu Congost, fins a trobar la
perpendicular traçada des de la fita segona, des d’on continua per la normal fins a
la fita. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 440558,3 i Y: 4609265,4.
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Fita 3: se situa al Pla d’en Girbau, en el marge nord del camí de Can Girbau. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre
totes dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de l’Ametlla del Vallès.
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,3 i Y: 4609544,1.”
DE CONFORMITAT amb el què disposa l’article 25 i 114.2.c) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
DE CONFORMITAT amb el què disposa el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
VIST el què regula el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol.
VISTOS els articles 22.2.b) i 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
VIST l’article 54.1.b) i concordants del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret 781/1986, de 18 d'abril.
VIST l’article 173.1.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
VIST l’informe emès per la Secretària de la Corporació.
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’acta de delimitació dels termes municipals de Canovelles i les
Franqueses del Vallès, de data 19 de setembre de 2019, i que es transcriu a
continuació:
ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DE CANOVELLES
____________________________________________________________________
Lloc: Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Data: 19 de setembre de 2019
Hora d’inici: 10.00 hores
Hora d’acabament: 12.00 hores
Hi assisteixen:
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, alcalde
Sr. Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària
En representació de l’Ajuntament de Canovelles:
Il·lm. Sr. Emiliano Cordero Soria, alcalde
Sr. Francesc Sánchez López, regidor
Sr. Xavier Serarols i Campmany, tècnic
Sr. Josep Berdagué i Pujol, secretari
En representació de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Aleix Pros Fierro, tècnic designat conjuntament per la Direcció General
d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de
delimitació als propietaris de les finques afectades, dels quals n’han comparegut els
següents:
- Sra. Rosa M. Bover Folch
- Sr. Ramon Noguera Fernández
- Sra. Rosa M. Queralt Francàs
- Sr. Miquel Mora Queralt
- Sr. Jaume Castellà Grau
- Sra. Montserrat Puig
- Sr. Pere Rosàs Pujol
- Sra. Montserrat Rodoreda Lloreda
- Sra. Maite Simal, en representació de Fincas Locations, SL
- Sra. Alba Muñoz, en representació de IMREPOL, SL
Desenvolupament de les operacions:
Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea
de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Canovellas y
de Las Franquesas del Vallés, pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de
10 de desembre de 1918, i els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto
Geográfico y Estadístico.
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) van elaborar el document Replantejament de
la línia de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de les Franqueses
del Vallès, fites F1 a F3, de 19 de maig de 2009, en què es localitzen les fites
reconegudes en aquesta acta.
En data 2 de juliol de 2019 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als
ajuntaments afectats.
Posteriorment, el dia 19 de setembre de 2019 s’han reunit les representacions
municipals i de la Generalitat de Catalunya i, en base a aquesta documentació han
realitzat les operacions de delimitació.
Els representants dels ajuntaments de les Franqueses del Vallès i de Canovelles
accepten les coordenades UTM teòriques de la fites que no s’han localitzat sobre el
terreny.
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D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la
línia de terme següent:
Fita 1: se situa a la llera del riu Congost, a uns tres metres al sud-est de l’extrem sudest del pont del ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà. Aquesta fita és també comuna al
terme municipal de Granollers. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 440564,8 i
Y: 4608017,4.
Fita 2: se situa a l’extrem nord del polígon industrial Can Castells. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és l’eix del riu Congost, fins a trobar la
perpendicular traçada des de la fita segona, des d’on continua per la normal fins a la
fita. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 440558,3 i Y: 4609265,4.
Fita 3: se situa al Pla d’en Girbau, en el marge nord del camí de Can Girbau. La línia
de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre totes
dues. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de l’Ametlla del Vallès. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 439821,3 i Y: 4609544,1.
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica
(2σ), mentre que les precisions dels altres punts depenen dels diferents documents
cartogràfics utilitzats per determinar la seva posició.
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos
ajuntaments i que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada
pels plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments.
Signatures
Per l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès:
Alcalde
Tècnica

regidor
secretària

Per l'Ajuntament de Canovelles:
Alcalde
Tècnic

regidor
secretari

Per la Generalitat de Catalunya:
Tècnic
Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme, d'acord
amb allò que estableix l'article 33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
FITA

PUNT

F1
Línia F1-F2

Punt 1
Punt 2
Punt 3
Punt 4
Punt 5
Punt 6
Punt 7
Punt 8
Punt 9
Punt 10
Punt 11
Punt 12
Punt 13
Punt 14
Punt 15
Punt 16
Punt 17
Punt 18
Punt 19
Punt 20
Punt 21
Punt 22
Punt 23
Punt 24
Punt 25
Punt 26
Punt 27
Punt 28
Punt 29
Punt 30
Punt 31
Punt 32
Punt 33
Punt 34
Punt 35

X

Y

440564,8

4608017,4

440564,8
440569,0
440574,3
440580,9
440590,2
440597,3
440599,8
440600,7
440597,9
440597,0
440597,1
440600,2
440602,4
440602,2
440603,7
440606,2
440609,4
440612,0
440614,7
440617,4
440619,9
440627,7
440630,3
440634,0
440635,6
440636,5
440637,3
440637,6
440644,3
440645,9
440647,7
440649,6
440652,8
440655,0
440654,9

4608017,4
4608038,4
4608060,8
4608082,7
4608113,1
4608133,1
4608148,4
4608163,0
4608178,7
4608190,5
4608200,0
4608212,6
4608235,0
4608245,9
4608256,7
4608264,9
4608272,1
4608306,7
4608322,8
4608340,1
4608347,8
4608357,7
4608364,1
4608376,7
4608388,3
4608400,8
4608421,8
4608436,0
4608444,0
4608449,6
4608459,5
4608475,7
4608485,3
4608494,7
4608503,5
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Punt 36
Punt 37
Punt 38
Punt 39
Punt 40
Punt 41
Punt 42
Punt 43
Punt 44
Punt 45
Punt 46
Punt 47
Punt 48
Punt 49
Punt 50
Punt 51
Punt 52
Punt 53
Punt 54
Punt 55
Punt 56
Punt 57
Punt 58
Punt 59
Punt 60
Punt 61
Punt 62
Punt 63
Punt 64
Punt 65
Punt 66
Punt 67
Punt 68
Punt 69
Punt 70
Punt 71
Punt 72
Punt 73
Punt 74
Punt 75
Punt 76
Punt 77
Punt 78

440654,2
440652,8
440652,3
440653,0
440655,3
440658,9
440663,0
440667,0
440670,2
440672,4
440677,7
440682,6
440686,0
440687,6
440689,3
440691,4
440696,7
440705,1
440708,6
440710,2
440714,2
440715,3
440714,8
440713,1
440714,4
440713,2
440713,9
440717,9
440721,1
440723,6
440724,4
440723,1
440717,4
440713,9
440713,6
440713,6
440714,7
440716,3
440719,1
440719,9
440721,1
440722,3
440724,1

4608519,1
4608537,8
4608555,6
4608571,4
4608581,3
4608601,4
4608619,3
4608637,0
4608652,6
4608659,1
4608664,9
4608668,7
4608672,1
4608683,9
4608694,5
4608704,4
4608718,5
4608738,9
4608747,3
4608763,4
4608774,8
4608786,4
4608795,7
4608803,8
4608815,9
4608826,3
4608835,5
4608850,1
4608866,0
4608878,8
4608886,7
4608897,3
4608919,9
4608936,3
4608959,6
4608977,0
4608990,4
4609004,6
4609021,5
4609034,9
4609058,0
4609080,7
4609103,3

Punt 79
Punt 80
Punt 81
Punt 82
Punt 83
Punt 84
Punt 85
Punt 86
Punt 87
Punt 88
F2
Línia F2-F3

F3

Punt 1
Punt 2

440724,6
440725,8
440728,1
440737,5
440739,8
440740,4
440742,0
440741,7
440741,3
440558,3

4609123,1
4609142,6
4609148,5
4609160,8
4609177,9
4609201,7
4609211,6
4609230,5
4609251,7
4609265,4

440558,3

4609265,4

440558,3
439821,3

4609265,4
4609544,1

439821,3

4609544,1

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Canovelles, a la Direcció
General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels quinze 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=20191029&punto=5

6. Proposta d’aprovació del conveni per a la millora del servei de transport
de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2019

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
VIST que el Ple en data 20 de desembre de 2012 va aprovar el conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa
Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període
comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013.
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ATÈS que en data 13 de febrer de 2013 es va formalitzar el conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat dels Transport Metropolità de Barcelona i l’Empresa Sagalés, per a la
millora del servei de transport de viatgers per carretera de a Granollers, Canovelles,
les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb vigència fins el 31 de desembre de
2013.
VIST que el Ple en data 27 de febrer de 2014 va aprovar el primer Protocol addicional
al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses
del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i el
31 de desembre de 2014.
VIST que el Ple en data 26 de febrer de 2015 va aprovar el segon Protocol addicional
al conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses
del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el
31 de desembre de 2015.
VIST que el Ple en data 31 de març de 2016 va aprovar el tercer Protocol addicional al
conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses
del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2016 i el
31 de desembre de 2016.
VIST que el Ple en data 22 de desembre de 2016 va aprovar el conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa
Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període
comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
VIST que el Ple en data 22 de febrer de 2018 va aprovar el conveni entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de
Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat Empresa
Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període
comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018.

VIST que el Ple en data 28 de juny de 2018 va aprovar la primera addenda del conveni
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat
Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per
carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per
el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018.
ATÈS que els Ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès
i de la Roca del Vallès consideren necessari mantenir l’oferta de servei públic regular
de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès, per donar continuïtat a la coordinació del serveis urbans i
interurbans en aquest àmbit territorial per tal d’atendre les necessitats de mobilitat dels
habitants dels seus municipis.
VIST que el Departament de Territori i Sostenibilitat, dins de les actuacions per a la
millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat de permetre a la
ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una assignació més eficient dels
recursos, considera necessari el manteniment del servei de transport públic de
viatgers per carretera entre Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la
Roca del Vallès.
ATÈS que des d’aleshores es va aprovar anualment un protocol que actualitzava el
pressupost, a partir de les previsions de liquidació de l’any anterior i de les
modificacions, si es donava el cas, de les prestacions previstes.
ATÈS que la comunicació entre les poblacions de Granollers, Canovelles, les
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès és atesa pel servei regular de transport de
viatgers per carretera Sant Feliu de Codines - Barcelona amb filloles (V-6439) i
Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V - 1878; B - 102), del qual n’és
concessionària l’Empresa Sagalés SA.
VIST l’esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat
empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per
carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.
ATÈS que en l’esborrany anteriorment esmentat recull que l’aportació per part de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per el 2019 d’un import de 113.637,56 €
corresponent al Transport urbà de les Franqueses del Vallès L1, L2 (20, 21 i 22) i L3
que està integrat en l’àrea urbana de Granollers, La Roca del Vallès i Canovelles, i
d’un import de 110.234,72€ corresponent a la línia de servei municipal d’autobús L6;
resultant un import total de 223.872,28 €.
ATÈS que el servei de transport de viatgers s’ha estat prestant de forma regular durant
el transcurs d’aquest any 2019 i part de la despesa ja s’ha executat.
VIST l’informe emès per l’Àrea d’Obres i Serveis.
VIST l’informe emès per l’interventor.
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AQUESTA àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament
de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de
transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del
Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31
de desembre de 2019.
Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent als mesos de novembre i desembre
per un import de 37.312,05 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2019 05 4411
22300 tenint en compte que la resta de despesa ja s’ha executat.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la
signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat
del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 12 vots a favor i 3 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191029&punto=6

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit número 003/Ple en
la modalitat de transferència de crèdit des d’altres aplicacions
pressupostàries de diferent àrea de despesa

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, per part
de la Regidora d’Hisenda es va proposar la modificació de crèdit.
Considerant que es va emetre Memòria en la qual s'especifica la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Considerant que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar
favorablement la tramitació de l’expedient.
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 003/PLE, en la
modalitat de transferència de crèdit des d’altres aplicacions pressupostàries de diferent
àrea de despesa, d'acord amb el següent detall:
Estat de despeses-augments
2019 11 3421 62204
2019 11 3321 62204
2019 11 3121 62204
2019 09 4311 22609
2019 10 4311 22602

Acabament espai can Prat-pavelló esportiu
Acabament espai can Prat-biblioteca
Acabament espai can Prat-CAP
Fires-activitats Dinamització econòmica
Fires-despeses divulgació agricultura
IMPORT TOTAL

32.550,00 €
45.360,00 €
27.090,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
118.000,00 €

Estat de despeses-disminucions
Baixes en aplicacions de despeses
2019 03 0111 91300 Amortització de préstecs d’entitats financeres
2019 09 2411 22608 Despeses cursos formació ocupacional
2019 12 3131 22706 Conveni Consell Comarcal tècnic salut
IMPORT TOTAL

105.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
118.000,00 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2,
apartats a) i b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats
posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (5) i CsLFV (2), els vots en contra
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 12 vots a favor i 3 vots en contra.
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La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191029&punto=7

8. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2020

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.

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.
Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Derogar per a l’exercici 2020 i següents l’ordenança fiscal núm. 15 Taxa per
la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas d’habitatge buit o permanentment
desocupats.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 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)
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
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
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27. Preu públic per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi
Arimany
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
Tercer.- Fer constar que cal aprovar les ordenances reguladores de les prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari, per als serveis públics prestats en règim de
concessió, de conformitat amb el nou redactat de l’article 20.6 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, en connexió amb la disposició final dotzena de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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/es
assistents dels grups municipals JXLF (5) i PSC-CP (5), els vots en contra dels
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt
(1), sent el resultat definitiu de 10 vots a favor i 5 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191029&punto=8

9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del
Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22
d’octubre de 2019, de condemna de la violència i el terrorisme en
democràcia

La secretària presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia
22 d’octubre de 2019, amb el vot a favor del grup municipal Ciutadans les Franqueses
del Vallès, i els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses,
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord
municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, que es transcriu
íntegrament a continuació:
En els darrers dies s’han posat de manifest una sèrie d’investigacions ordenades per
l’Audiència Nacional en el marc de les investigacions centrades en les accions
violentes que presumptament estarien preparant una sèrie de persones relacionades
amb el món radical independentista i els denominats CDR (Comitès de Defensa de la
República) coincidint amb l’aniversari del referèndum il·legal de l’1 d’octubre de 2017 i
la proximitat de les sentències judicials als líders polítics independentistes presos i
d’entitats independentistes, acusats de cometre un cop a la democràcia.
Unes operacions que han estat executades per les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat (FCSE), i en concret per la Guàrdia Civil, després de diversos mesos
d’investigació i que han aconseguit evitar que aquestes accions violentes es dugueren
a terme produint mals majors. En contraposició, les formacions independentistes han
demanat la retirada de la presència de la Guàrdia Civil de Catalunya, en un acte més
de gran irresponsabilitat davant la situació actual de falta de convivència que es viu a
Catalunya. Actualment, la presència de les FSCE a Catalunya és absolutament
necessària i convenient, tal i com s’ha demostrat amb l’execució de l’Operació Judes.
És inconcebible l’assetjament que rep la Guàrdia Civil a Catalunya per part de les
forces independentistes i el seu entorn, posant en risc i minvant la seguretat i la
convivència de tots els catalans.
Des de les institucions democràtiques que emanen directament de la Constitució
Espanyola, com el Parlament de Catalunya, Diputacions Provincials, Consells
Comarcals i Ajuntaments, estem assistint per part dels partits separatistes a l’aprovació
de resolucions expressament declarades il·legals pel Tribunal Constitucional i de
mocions que superen amb escreix les competències d’aquests organismes i que
atempten directament contra l’Estat de Dret i la democràcia.
Molts d’aquests actes antidemocràtics realitzats des de les pròpies institucions són un
conseqüència de la realització i formalització d’una sèrie de pactes de govern entre
algunes formacions polítiques presumptament constitucionalistes amb els partits
independentistes, conseqüència del resultat de les darreres eleccions municipals
celebrades el passat mes de maig i la consegüent constitució dels Consells Comarcals
i les Diputacions Provincials. Molts d’aquests pactes podrien haver-se evitat i haver
deixat a aquestes formacions independentistes sense moltes quotes de poder de les
que gaudeixen a l’actualitat. És imprescindible que de forma immediata aquestes
formacions tornin al constitucionalisme i a la democràcia trencant aquests pactes de
govern en aquestes institucions i conformant noves majories respectuoses amb les lleis
i amb la democràcia.
El nostre objectiu com a representants públics és el de defensar a tots aquells catalans
que se sentin amenaçats pels que amb les seves actituds fets encoratgen i
aplaudeixen als presumptament terroristes. Com a representants de la societat,
escollits democràticament per mitjà de les urnes, hem de ser al costat d’aquells que
defensen els seus drets i llibertats davant d’aquells que pretenen imposar el seu model
de societat per la força i de forma totalitària.

Ple 2019/15 - 29/10/2019 – pàg. 25

Des dels partits independentistes i de l’esquerra radical s’està produint un
blanquejament i rentat d’imatge de líders procedents del terrorisme, alguns d’ells
condemnats per aquestes causes o per haver comès atemptats i assassinats, amb el
conseqüent exemple negatiu per al conjunt de la societat, per mitjà d’aquest suposat
lideratge moral d’aquells que volen imposar les seves idees totalitàries per mitjà del
terror, sense mostrar cap respecte per la vida humana i sense mostrar cap tipus de
penediment per aquests fets al no haver demanat mai perdó.
L’enaltiment d’aquests líders polítics procedents de l’entorn del terrorisme suposa i
constitueix un blanquejament de la violència i dels mètodes terroristes, de la mateixa
manera que el constitueix a realització i firma de pactes amb aquestes organitzacions i
formacions polítiques que no han condemnat el terrorisme i es neguen a fer-ho, o
inclòs els ovacionen o encoratgen en les institucions democràtiques o fora d’aquestes.
Aquestes actituds i fets suposen una denigració i un falta de respecte a la memòria de
les víctimes del terrorisme i dels seus familiars. Aquestes actituds i fets recorden al
règim de terror, opressió i de profundes ferides que va deixar el terrorisme a la societat
basca i espanyola durant tants anys, i que de cap manera podem permetre que
s’instal·li i es normalitzi a Catalunya, sent una responsabilitat dels representants públics
i del conjunt de la societat.
Per tot l’exposat, el grup municipal de Ciutadans insta al Ple a l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar que la violència i el terrorisme mai són mètodes en democràcia per
assolir objectius polítics i proclamar que el deure de tots els demòcrates és el de
condemnar el seu ús amb independència de les circumstàncies.
Segon.- Rebutjar l’assetjament que està rebent la Guàrdia Civil a Catalunya per part de
les forces independentistes i agrair la tasca que realitza garantint la seguretat i la
convivència de tots els catalans.
Tercer.- Condemnar la irresponsable actitud d’alguns polítics que persisteixen en
cercar la divisió, la radicalització i el qüestionament de les institucions de l’Estat i de la
vigència de l’Estat democràtic de Dret.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191029&punto=9

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

10. Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191029&punto=10
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