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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/5  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària 
Motiu: «La no celebració del Ple ordinari del mes de 
març de 2020» 

Data  14 d’abril de 2020  

Durada  Des de les 12.00 fins a les 13.13 hores  

Modalitat i caràcter  Modalitat a distància i de caràcter virtual, a través de 
l’aplicatiu Zoom  

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, cinquena 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 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 

 

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL  

 

 

 
1. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els/les 

regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-220 a 2020-459 
corresponents al període comprès entre els dies 1 i 29 de febrer de 2020 
 

 
Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els/les regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2020-220 a 2020-459 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 29 de febrer de 2020, 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=20200414&punto=1  
 

 

 
2. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 

JGL/2020/5 a JGL/2020/8 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 6 i 27 de febrer de 
2020 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=1
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2020/5 a JGL/2020/8 que corresponen a les sessions, amb caràcter 
reservat o públic, pel període comprès entre els dies 6 i 27 de febrer de 2020, 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=20200414&punto=2  
 

 

 

3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta del 
PLE/2020/3, que correspon a la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2020, 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 disset membres 
assistents, sobre els disset que de dret i que 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=20200414&punto=3 

    

 

 
4. Actuacions de l’Equip de Govern en relació a la crisis sanitària, 

econòmica i social ocasionada pel COVID-19 
 
Es posen a disposició dels regidors i regidores els Decrets de l’alcalde i dels/de les 
regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2020-0590, 2020-0591, 2020-0594, 2020-
0672, 2020-0674, 2020-0675, 2020-0679, 2020-0688, 2020-0689, 2020-0690, 2020-
0691, 2020-0692, 2020-0693 i 2020-0701, així com el Ban de l’Alcaldia de data 15 de 
març de 2020. 
 
Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=4  

 

 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=3
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=4


B) PART RESOLUTIVA 

 

 
5. Proposta per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Urbana en l’àmbit del Sector N (carretera de Cardedeu) 
 

 
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 20 de 
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació definitiva del Pla 
Parcial del Sector N. VISTA la Sentència de la Sala Tercera del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya núm. 471, de 28 de maig de 2019, la qual resol anul·lar i deixar 
sense efecte el Pla Parcial del Sector N únicamente pel que fa referència a la previsió 
del nou traçat del vial paral·lel a la carretera C-251.  
 
TENINT EN COMPTE que la Sentència esmentada estableix al fonament jurídic tercer 
que el canvi en el traçat del vial havia d’haver estat previst en el pla general i executar-
se en estricte desenvolupament de les seves previsions.  
 
VISTA la documentació aportada en data 12 de març de 2019, amb Registre d’Entrada 
2020-E-RE-819 per a l’aprovació inicial de la modificació del Pla General d’Ordenació 
Urbana en l’àmbit del sector N.  
 
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, articles 
23, 117 i 118 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
d’urbanisme, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
AQUESTA àrea d’Urbanisme proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en l’àmbit del Sector N (carretera de Cardedeu).  
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’un 
mes mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar 
suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
Tercer.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències 
sectorials.  
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Quart.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els 
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i els vots en contra 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3), sent el resultat definitiu 
de 13 vots a favor i 3 vots en contra.  
 
La regidora de Sal-CUP-Amunt, per problemes tecnològics, no procedeix a la votació 
d’aquest assumpte.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=5  
 

 

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13.13 hores, de la qual, 
s’estén la present acta. 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20200414&punto=5

