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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2019/18  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària urgent 

Data  19 de desembre de 2019  

Durada  Des de les 19.40 fins a les 19.51 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 SÍ 

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 NO 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 



Imma Ortega i Martí, regidora SÍ 

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 

 

PART RESOLUTIVA 

 

 
1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió 

 

 
Sotmesa a votació la urgència, és aprovada per unanimitat dels quinze membres 
assistents, sobre els disset que de dret i de fet que componen la Corporació. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=1 
 

 

La regidora senyora Imma Ortega s’incorpora a la sessió a les 19.44 hores. 

 

 
2. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de 

modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2020, adoptats en 
sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2019 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
VISTOS els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament, en sessió que va tenir lloc el dia 
29 d’octubre de 2019, d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances 
Fiscals per al proper exercici econòmic. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=1
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TENINT EN COMPTE que els esmentats acords han estat exposats al públic, segons 
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 d’octubre de 
2019, al tauler d’anuncis, a la web municipal i a l’edició del diari “ARA” del dia 5 de 
novembre de 2019, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de 
conformitat amb allò previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
ATÈS que, dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’han presentat 
dos escrits d’al·legacions per part dels interessats que es mencionen a continuació: 
 
1) Grup municipal SAL-CUP-AMUNT, 2019-E-RE-3157 de data 26 de novembre de 
2019 (19:18 h), presenta les al·legacions següents: 
 
-Al·legació primera: es proposa establir una bonificació potestativa en l’Impost sobre 
béns immobles d’acord amb l’article 74.5 del RDL 2/2004, reguladora de les hisendes 
locals, per als immobles que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol per a autoconsum, així com per als immobles que realitzin 
instal·lacions de millora o adaptació en aquests sistemes. Per una banda, en el cas 
dels sistemes d’aprofitament tèrmic, la bonificació seria del 50% de la quota anual de 
l’Impost i la durada del benefici fiscal s’establiria en 5 anys; per altra banda, en els 
sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar, la bonificació a aplicar a la quota 
seria del 50% per als habitatges unifamiliars i les naus industrials i els equipaments i 
el 5% per als habitatges plurifamiliars, amb una durada de 5 anys. 
 
-Al·legació segona: es proposa mantenir l’apartat 5 de l’article 7 de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, relatiu al recàrrec del 50% en la quota 
líquida de l’IBI d’immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent. 
 
-Al·legació tercera: es proposa la creació d’una nova taxa per la concessió de 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme per la 
realització d’obres destinades a la instal·lació en edificacions existents d’elements de 
construcció sostenibles que permetin aprofitar les energies renovables i/o l’estalvi 
d’aigua.  
 
-Al·legació quarta: es proposa modificar el redactat del benefici fiscal potestatiu per la 
incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar en 
l’Ordenança reguladora de Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(ordenança 13). La bonificació seria del 95% de la quota en construccions, 
instal·lacions o obres que incorporen elements constructius sostenibles, amb sistemes 
actius d’aprofitament de l’energia solar, la bonificació s’aplicaria a la part de la base 
imposable de la instal·lació addicional. 
 
2) LOCTER GRUP SL (B66218942), 2019-E-RE-3297 de data 11 de desembre de 
2019 (10:20 h), presenta l’al·legació següent: 
 
- Al·legació única: es proposa revisar la tarifa 2 de l’epígraf 4 de la Taxa pel servei, de 
recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus comercials. 
S’indica que aquesta tarifa hauria de reduir-se per als locals amb una superfície 
inferior a 30 m2, amb la finalitat d’incentivar la instal·lació d’emprenedors. 



 
 
TENINT EN COMPTE que aquesta àrea ha detectat l’existència d’un error en el text 
de l’Ordenança núm. 17 general de Preus Públics, en l’apartat relatiu als requisits per 
a l’aplicació de la tarifació social del Patronat Municipal d’Esports, concretament el 
calendari per a la presentació de les sol·licituds i el termini de gaudiment de la tarifació 
social. En compliment d’allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’insta a la rectificació del text per dotar de claredat a la gestió d’aquest tipus de 
bonificació. 
 
VISTA la Memòria de la regidoria d’Hisenda en referència a les al·legacions 
presentades. 
 
VIST l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la 
regidora d’Hisenda proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESMENAR el text de la tarifació social del Patronat Municipal d’Esports, de la 
forma com segueix, de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics (ord. 17), 
que haurà de regir per a l’exercici 2020 i següents: 
 
PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NÚM. 17 
2. PREUS PÚBLICS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES I ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 
.../....../... 
 
La tarifació social del Patronat Municipal d’Esports inclou la disposició segona de 
l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic Municipals. 
.../... 
 
Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits: 
 
a)No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, 
altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta 
consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça 
d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci 
de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús 
de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només 
posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de 
l’habitatge no pot superar els 105.060 eur. 
 
b) Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin 
empadronats en el municipi de les Franqueses del Vallès. 
 
c) Els beneficiaris no poden ser majors de 18 anys en el moment de presentar la 
sol·licitud. 
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Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats 
hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l'Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de 
les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició 
formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les 
persones residents en el seu habitatge. 
 
El període de sol·licitud serà de dos mesos i serà aprovat per Resolució de la 
Presidència del Patronat Municipal d’Esports, els percentatges de bonificació seran 
d’aplicació amb efectes del mes de setembre, coincidint amb l’inici de la temporada 
esportiva. 
 
Aquestes bonificacions seran aplicables fins el tercer trimestre de la temporada 
esportiva en curs, en el cas de quotes trimestrals, i fins el mes de juny en el cas de les 
quotes mensuals. 
 
El gaudiment d’aquestes bonificacions no són acumulables amb altres i, en tot cas, 
s’aplicarà la més avantatjosa per a l’usuari. 
 
En el moment d’aplicar la tarifació social els membres de la unitat de convivència 
hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, excepte, si és 
el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament. 
 
Segon.- ESTIMAR l’al·legació única presentada per l’empresa LOCTER GRUP SL 
(B66218942), 2019-E-RE-3297 de data 11 de desembre de 2019 (10:20 h), i en 
conseqüència, modificar l’epígraf 4.2 de la Taxa pel servei, de recepció voluntària, de 
recollida, transport i tractament dels residus comercials (article 11.2) de l’Ordenança 
reguladora de les Taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus 
municipals (ordenança fiscal núm. 12). La redacció de l’epígraf 4 de l’article 11 de 
l’Ordenança fiscal núm. 12 que haurà de regir per a l’exercici 2020 i següents, queda 
com segueix: 
 
Article 11. Quota tributària 
.../... 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la taxa següent: 
.../... 
 

Epígraf quart. Altres establiments  Escombraries Selectiva 

1. Oficines bancàries, gestories, oficines tècniques i 
establiments anàlegs 375,38 22,87 
2. Altres locals no expressament taxats 

2.1  Locals fins a 30 m2 
2.2  Locals de més de 30 m2  

 
151,87 
375,38 

22,87 
22,87 

3. Altres locals sense ús específic o tancats sense activitat 116,66 22,87 

 
Tercer.- DESESTIMAR les al·legacions primera, segona, tercera i quarta presentades 
pel Grup municipal SAL-CUP-AMUNT, 2019-E-RE-3157 de data 26 de novembre de 
2019 (19:18 h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria 
d’Hisenda. 



 
Quart.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de 
l’Ordenança general reguladora dels Preus públics (ord. 17), aprovada en la sessió 
plenària del dia 29 d’octubre de 2019, amb les modificacions introduïdes en aquesta 
resolució. 
 
Cinquè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2020 i següents la modificació 
de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals (ord. 12), aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 
2019, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució. 
 
Sisè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en 
què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 29 d’octubre de 2019: 
GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals 
1.Impost sobre béns immobles (IBI) 
2.Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3.Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
6.Taxa per expedició de documents administratius 
7.Taxa per la llicència d’autotaxi 
8.Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports 
9.Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme 
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable 
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris 
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 
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 
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 
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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 
 
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. 
 
Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- NOTIFICAR-HO al Grup Municipal SAL-CUP-AMUNT, a l’empresa LOCTER 
GRUP SL i a les àrees de l’Ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (4), i els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3), CsLFV (2) i Sal-CUP-Amunt 
(1), sent el resultat definitiu de 10 vots a favor i 6 vots en contra.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=2 
 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20191219&punto=2

