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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Caràcter: Ordinari
Data: 30 de gener de 2003
Horari: de 20,30 a 21,45 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial

Hi assisteixen:

FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
MARTÍ ROSAS PUJOL, 1r. tinent d’alcalde
JOSEP LLUÍS PUJOL MOSTEO, 2n. tinent d’alcalde
JOSEP M. DIA  GRAU, 3r. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 4t. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 5è. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, regidor
JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ, regidor
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
ROSA CLAVELL PARERA, regidora
RICARD VALÈNCIA SCHUSTER, regidor
JOSÉ JOAQUIN GRAU RUEDA, regidor
ANTONIO GONZÁLEZ CHACÓN, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
CONCEPCIÓN VILA BOLUDA, regidora
ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
JORDI ROCA VENTURA, secretari

S’han excusat:

BELEN PALOMERO CARO, regidora

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor ALCALDE
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena en
relació al contingut de l’acta de la sessió anterior.

Pren la paraula la regidora senyora ROSA CLAVELL i manifesta: al principi de la
pàgina 21, en la intervenció que fa el senyor Grau diu “... un préstec de vuit-cents
euros...” i hauria de dir “... vuit-cents mil euros...”.
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No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de  l’acta de la sessió anterior.

2.- RATIFICAR ACORDS DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva dels següents acords de la Comissió
Municipal de Govern, adoptats en les sessions que s’indiquen:

• La de 23 de gener de 2003

“S’ACORDA, per unanimitat dels assistents aprovar la següent proposta de
l’Alcaldia:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2001,
va acordar, entre d’altres, APROVAR les línies d’actuació de caràcter general
contingudes en “PROPOSTA DE PLA PER A LA SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT”, així com, IMPULSAR, conjuntament amb els municipis de
Canovelles, la Roca i Granollers, el procés d’elaboració i execució del PLA PER
A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT.

ATÈS que en data 2 de juliol de 2001, es va subscriure el PROTOCOL
GENERAL RELATIU A L’ELABORACIÓ I LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT en l’àmbit dels municipis de
Canovelles, La Roca del Vallès, les Franqueses i Granollers.

ATÈS que la Comissió Municipal de Govern, en sessió celebrada el dia 19 de
juliol de 2001, va acordar, entre d’altres, APROVAR el conveni de
col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de Canovelles, la Roca,
Granollers i aquest Ajuntament i el consorci local, LOCALRET, per tal
d’establir els termes de col·laboració i coordinació entre els Ajuntaments abans
esmentats i el Consorci en la redacció del Pla Director per a la Societat de la
Informació als municipis respectius.

VIST el PLA DIRECTOR PER A LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT DE
GRANOLLERS, CANOVELLES LES FRANQUESES I LA ROCA.

TENINT EN COMPTE  que l’esmentat Pla es presenta com un pla global i
integrador que pretén desenvolupar els principals eixos de la societat del
coneixement.

VIST l’ informe emès pel cap d’Àrea de Cultura i Educació.

VIST l’informe emès per l’arquitecte municipal.

VIST l’informe emès pel cap d’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient.
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VIST l’informe emès per la cap d’Àrea de Dinamització Econòmica.

AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, l’adopció dels
següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR el PLA DIRECTOR PER A LA SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT DE GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES I LA
ROCA.

Segon.- NOTIFICAR aquests acords als Ajuntaments de Granollers, la Roca del
Vallès i Canovelles.

Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.”

• La de 23 de gener de 2003

“S’ACORDA, per unanimitat dels assistents aprovar la següent proposta de
l’Alcaldia:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de desembre de
2000, va acordar, entre d’altres, ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a la
companyia mercantil SEAE, Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu
SCCL, la gestió del servei públic de la piscina d’hivern, les piscines d’estiu  i les
pistes de tenis, situades a la zona esportiva municipal.

ATÈS  que la posada en funcionament de la piscina d’hivern ha produït un gran
augment de la demanda dels serveis que ofereix el complex esportiu, constatant
la necessitat de portar a terme una inversió que la cobreixi.

VIST el conveni subscrit en data 13 de gener de 2003, entre l’entitat, Servei
d’Ensenyament i Assessorament Esportiu (SEAE, SL,) i aquest Ajuntament.

VIST l’informe de Secretaria.

VIST l’informe del cap d’Àrea d’Esports.

DE CONFORMITAT amb el que disposa els article 101 i 163 del Reial Decret
Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel que s’aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, així com, el que disposa l’article
102 i 162 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el
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Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i
l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local.

AQUESTA Alcaldia proposa a la Comissió Municipal de Govern, l’adopció dels
següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR el conveni subscrit en data 13 de gener de 2003, entre
l’entitat, Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu (SEAE, SL,) i aquest
Ajuntament.

Segon.- MODIFICAR el  contracte subscrit en data 12 de febrer de 2001, entre
la companyia mercantil, Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu
(SEAE, SL) i aquest Ajuntament, per a la gestió del servei públic de la piscina
d’hivern, les piscines d’estiu  i les pistes de tenis, situades a la zona esportiva
municipal, en el sentit d’ampliar la vigència de l’esmentat contracte en set anys
més, prorrogable fins a un màxim de cinc anys.

Tercer.- APROVAR els drets i taxes per un import de 10,50 € en acompliment
del que disposa l’Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa interessada, concedint un
termini de tres dies hàbils com a tràmit d’audiència per a possibles al·legacions.

Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el
Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.”

Sotmès a ratificació el primer acord de Comissió Municipal de Govern, és aprovat per
unanimitat dels setze membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen
la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

Sotmès a ratificació el segon acord de Comissió Municipal de Govern, és aprovat per
nou vots a favor dels regidors del grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors
dels grups municipals PSC-PMC, ERC i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València,
José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum
legal.

3.- APROVAR MOCIÓ CONJUNTA.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent moció presentada pels portaveus dels grups polítics
municipals:

ATÈS que el passat 21 de gener de 2003, el President del Tribunal Constitucional, el
senyor Jiménez de Parga, va fer unes manifestacions on afirmava que el Principat,
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Euskadi i Galícia no tenen cap història real al seu darrera i només són considerades
"comunitats històriques" pel fet d'haver tingut Estatut durant la IIa República espanyola.

ATÈS que malgrat les demandes de rectificació per part de la majoria de forces
polítiques, el senyor Jiménez de Parga s'ha mantingut en la seva postura negant que,
actualment, tingui vigència la diferenciació que fa l'article 2n. de la Constitució entre
regions i nacionalitats.

ATÈS que no és la primera vegada que el senyor Jiménez de Parga fa declaracions en
contra de la pluralitat nacional de l'Estat Espanyol, com fa dos anys es va referir al
"Lehendakari" en to despectiu contra el Govern Basc.

ATÈS que el President del Tribunal Constitucional un cop més ha demostrat que el seu
tarannà l'invalida per exercir el càrrec que ostenta ja que pensa i s'atreveix a dir
públicament que catalans, bascos i gallecs són uns bruts, que negui les nacions
històriques i es mantingui en el seu posicionament sense cap tipus de rectificació no pot
representar al màxim òrgan garant de la Constitució.

ATÈS que cal tenir present que un dels puntals bàsics a partir dels quals es va
consensuar la Constitució Espanyola, i per tant, l'actual model d'Estat democràtic
espanyol va ser el respecte pels diversos pobles que formen part de l'Estat espanyol.

ATÈS que dins d'aquest context el Tribunal Constitucional té el difícil i delicat paper de
vestir les relacions entre Govern Central i Comunitats Autònomes amb la qual cosa les
seves interpretacions de la Constitució són la clau de volta que conformen a la pràctica
els límits competencials de les Comunitats Autònomes i Govern Central.

ATÈS que pel que fa referència a les anomenades comunitats històriques, dins d'aquest
estira i arronsa que representa la interpretació del marc constitucional, està en joc el
desenvolupament i consolidació dels elements que les han conformat com a nacions al
llarg de la història (identitat pròpia, llengua, cultura, etc.) o la seva dissolució dins
l'homogeneïtat espanyola que pretenen autoritats com el   senyor Jiménez de Parga.

ATÈS que el pacte de convivència que va fer factible l'aprovació de la Constitució i
l'establiment de l'Estat democràtic espanyol depèn, en gran mesura, de la interiorització
d'aquest principi bàsic d'Estat plurinacional per part de tots els representants de les
institucions que fan possible el respecte i desenvolupament del mateix.

TENINT EN COMPTE que es totalment inadmissible l'actitud i les manifestacions del
senyor Jiménez de Parga que, com a President del Tribunal Constitucional, hauria de ser
imparcial i jutjar objectivament tots els ciutadans de l'Estat.

PER L’EXPOSAT, es proposa al Ple de la Corporació  l’adopció dels següents,

ACORDS
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Primer.- EXPRESSAR el nostre rebuig a les declaracions del President del Tribunal
Constitucional en contra de la plurinacionalitat de l'Estat espanyol que garanteix la
Constitució al negar el caràcter de nacionalitats històriques establert en l'article segon,
en referència a Catalunya, Euskadi i Galícia.

Segon.- MANIFESTAR que la convivència que va fer possible el consens al voltant de la
Constitució Espanyola només es reforçarà si des de totes les institucions que
representen l'Estat es manté una actitud responsable i sensible a la necessitat de
garantir el respecte i desenvolupament de les diverses nacions, amb la seva identitat
nacional i cultural específica, que conformen l'Estat Espanyol

Tercer.- INSTAR al senyor Jiménez de Parga que presenti la renúncia al seu càrrec a
President del Tribunal Constitucional i també al càrrec de Magistrat del Tribunal
Constitucional per haver deixat d'atendre amb diligència els deures del seu càrrec.

Quart.- INSTAR a tots els partits polítics amb representació al Congrés de Diputats,
així com al Govern Central, a consensuar entre totes les forces polítiques  i els
representants de les diverses institucions des d'on es garanteix la pluralitat de l'Estat
per tal que polèmiques com les que ha protagonitzat el senyor Jiménez de Parga no es
tornin a repetir.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als partits polítics amb representació al Congrés
de Diputats, al  Tribunal Constitucional, al Govern Espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

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, i per tant, amb
el quòrum legal.

4.- ALIENAR MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA LA FINCA PATRIMONIAL
NÚM. 15, SITUADA AL SECTOR V, D’AQUEST TERME MUNICIPAL I
APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES.- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

ATESA la memòria d'aquesta alcaldia justificant la conveniència i oportunitat de
procedir a l'alienació del bé patrimonial que s'hi identifica i descriu, sense que en
l'actualitat compleixi cap finalitat d'interès públic o social, situat al Sector V la venda
del qual està prevista amb el fi d'obtenir recursos per a diverses inversions, compresa
dins del pla i programa d'inversions i finançament del pressupost general d'aquest
ajuntament del present exercici econòmic; 
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ATÈS que el bé immoble es troba qualificat en l'inventari general de béns municipals
com a patrimonial, per la qual cosa pot ser alienat;

ATÈS que la valoració pericial acreditativa de l'apreuament del bé, feta per l'arquitecte
municipal en el seu informe de data  23 de gener de 2003, valor que no excedeix el 25%
dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació (a efectes del
preceptiu informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals, si bé
se n'hi ha de donar compte);

ATÈS que l'alienació dels béns patrimonials s'ha de fer mitjançant subhasta pública,
d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir-la. La
competència per acordar l'alienació del bé immoble referit correspon al Ple de la
Corporació per excedir el valor del bé del 10% dels recursos ordinaris del pressupost;

VISTOS els informes tècnics, jurídics i econòmics emesos per l'arquitecte municipal i la
secretaria i intervenció municipals, tots favorables a l'alienació projectada; el plec de
clàusules administratives particulars i els articles 193, 198, 199 i concordants de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; 40, 41.3 i 42 del
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre
(amb la modificació introduïda a l'article 40.1,c) pel 38 i annex 33 del Decret 144/1994,
de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre
d'altres); 5 la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny i reglament general de contractes que la desenvolupa, en
tot allò del seu articulat que té caràcter bàsic i altres disposicions legals d'aplicació;

AQUESTA Àrea d’Hisenda i Règim Interior proposa a la Comissió Municipal de
Govern l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  ALIENAR, mitjançant subhasta pública la finca qualificada com a bé
patrimonial, la descripció del qual és la següent:

“FINCA 15

NATURALESA: Urbana.
SITUACIÓ: Parcel·la assenyalada amb el NÚM. 15 al plànol d’adjudicació de
parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació SECTOR V – POLÍGON 1
del terme municipal de Les Franqueses del Vallès
SUPERFÍCIE: 5.803,30 m2.
LLINDARS
Nord: amb el carrer de Can Sanpera
Sud: amb la parcel·la núm. 16
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Est: amb el carrer de Mas Pujol
Oest: amb el carrer de la Ribera del Congost”

Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir,
juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, l’esmentada subhasta.

Tercer.- SOTMETRE a informació pública el plec de clàusules pel termini de quinze
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de
possibles reclamacions; atès el que disposa article 122.2 del RDL 781/86, de 18
d’abril, anunciar simultàniament el concurs, si bé es podrà ajornar en el supòsit que es
presentin reclamacions contra el plec de clàusules, amb la finalitat que durant el
període de vint dies naturals següents al de la publicació de l’edicte, es puguin
presentar propostes.

Quart. DONAR COMPTE d'aquesta proposta al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, abans de la seva resolució
definitiva, per donar compliment al que estableix l'article 40 del Reglament del
patrimoni dels ens locals.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC i
dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i
Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

5.- ALIENAR MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA LA FINCA PATRIMONIAL
NÚM. 16, SITUADA AL SECTOR V, D’AQUEST TERME MUNICIPAL I
APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

ATESA la memòria d'aquesta alcaldia justificant la conveniència i oportunitat de
procedir a l'alienació del bé patrimonial que s'hi identifica i descriu, sense que en
l'actualitat compleixi cap finalitat d'interès públic o social, situat al Sector V la venda
del qual està prevista amb el fi d'obtenir recursos per a diverses inversions, compresa
dins del pla i programa d'inversions i finançament del pressupost general d'aquest
ajuntament del present exercici econòmic; 

ATÈS que el bé immoble es troba qualificat en l'inventari general de béns municipals
com a patrimonial, per la qual cosa pot ser alienat;

ATÈS que la valoració pericial acreditativa de l'apreuament del bé, feta per l'arquitecte
municipal en el seu informe de data 23 de gener de 2003, valor que no excedeix el 25%
dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació (a efectes del
preceptiu informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals, si bé
se n'hi ha de donar compte);
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ATÈS que l'alienació dels béns patrimonials s'ha de fer mitjançant subhasta pública,
d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir-la. La
competència per acordar l'alienació del bé immoble referit correspon al Ple de la
Corporació per excedir el valor del bé del 10% dels recursos ordinaris del pressupost;

VISTOS els informes tècnics, jurídics i econòmics emesos per l'arquitecte municipal i la
secretaria i intervenció municipals, tots favorables a l'alienació projectada; el plec de
clàusules administratives particulars i els articles 193, 198, 199 i concordants de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; 40, 41.3 i 42 del
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre
(amb la modificació introduïda a l'article 40.1,c) pel 38 i annex 33 del Decret 144/1994,
de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre
d'altres); 5 la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; Text
refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny i reglament general de contractes que la desenvolupa, en
tot allò del seu articulat que té caràcter bàsic i altres disposicions legals d'aplicació;

AQUESTA Àrea d’Hisenda i Règim Interior proposa a la Comissió Municipal de
Govern l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-  ALIENAR, mitjançant subhasta pública la finca qualificada com a bé
patrimonial, la descripció del qual és la següent:

“FINCA 16

NATURALESA: Urbana.
SITUACIÓ: Parcel·la assenyalada amb el NÚM. 16 al plànol d’adjudicació de
parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació SECTOR V – POLÍGON 1
del terme municipal de Les Franqueses del Vallès
SUPERFÍCIE: 5.898,80 m2.
LLINDARS
Nord: amb la parcel·la núm. 15
Sud: amb el carrer de Ca l’Arcàngela
Est: amb el carrer de Mas Pujol
Oest: amb el carrer de la Ribera del Congost”

Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir,
juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, l’esmentada subhasta.

Tercer.- SOTMETRE a informació pública el plec de clàusules pel termini de quinze
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de
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possibles reclamacions; atès el que disposa article 122.2 del RDL 781/86, de 18
d’abril, anunciar simultàniament el concurs, si bé es podrà ajornar en el supòsit que es
presentin reclamacions contra el plec de clàusules, amb la finalitat que durant el
període de vint dies naturals següents al de la publicació de l’edicte, es puguin
presentar propostes.

Quart. DONAR COMPTE d'aquesta proposta al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, abans de la seva resolució
definitiva, per donar compliment al que estableix l'article 40 del Reglament del
patrimoni dels ens locals.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC i
dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i
Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

6.- APROVAR MODIFICACIÓ PROJECTE I CONTRACTE DE LES OBRES
“D’AMPLIACIÓ DE LA PISCINA COBERTA.- El senyor SECRETARI dóna lectura
de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’OBRES, SERVEIS I MEDI
AMBIENT:

ATÈS que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 de juliol de 2000,  va acordar,
entre d'altres, ADJUDICAR DEFINITIVAMENT,  el concurs públic per a  la
realització de les obres  de construcció de piscines d’hivern a la zona esportiva
municipal a l’empresa CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA CONSTRUCTORA,SA,
per la quantitat de 436.549.717 pessetes  (2.623.716,65€) IVA inclòs, per acomplir la
totalitat dels requisits que constaven en el plec de clàusules administratives aprovat.

VISTA la memòria emesa pel director facultatiu de les obres “d’ampliació de la piscina
coberta”, senyor JORDI PARCERISAS VAZQUEZ, en el que es proposa una
modificació del projecte i del contracte de l'obra esmentada per un import de 488.982,37
€..

VIST l'informe del cap de l'Àrea d'Obres, Serveis i Medi Ambient.

VIST l'informe d'Intervenció

VIST l'informe  de Secretaria

AQUESTA Àrea d'Obres, Serveis i Medi Ambient proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents

ACORDS:
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Primer.- APROVAR la modificació del projecte de les obres “d’ampliació de la piscina
coberta” i el contracte subscrit amb l'empresa CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA
CONSTRUCTORA,SA, d'acord amb el projecte per un import de 488.982,37 € que
figura com a annex d'aquest acord.

Segon.- FIXAR la garantia addicional en la quantia de 19.559,29 €, que  l’empresa
adjudicatària ha de dipositar en el termini de quinze dies naturals.

Tercer.- CITAR a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que oportunament se l’indicarà
concorri a formalitzar el contracte corresponent.

Quart..- FACULTAR als Senyors Alcalde i Secretari, per signar qualsevol document
que sigui necessari en relació al present acord.

Cinquè.- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província en
acompliment del que disposa l'article 285 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya.

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a l'empresa CONTRATAS Y OBRAS, EMPRESA
CONSTRUCTORA,SA, fent-los saber que si en el termini de tres dies no s'oposen a
aquesta iniciativa, s’entendrà acceptada pel contractista.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PMC, ERC i
dels regidors Rosa Clavell, Ricard València,  José Joaquin Grau, Antonio González i
Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

7.- MODIFICAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT
VIÀRIA.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ÀREA DE GOVERNACIÓ:

ATÈS que les zones urbanes modernes és una necessitat que cal assegurar la mobilitat
dels vehicles estacionats a la via pública amb la finalitat d’evitar l’ús intensiu del mateix
i a la vegada reduir les possibilitats d’abandonament de vehicles en el nostre municipi.

ATÈS que l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 831/2001, de data 12 de juny de 2001 va
resoldre elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de març de 2001
pel què es modificaven els articles 7.4, 62.1, 62.3, 84, 85.1, 87.1, 92.1  l’Ordenança
municipal de circulació i seguretat viària de les Franqueses del Vallès, aprovada
definitivament en data 8 de maig de 2000.

ATÈS que la Corporació creu oportú modificar aquesta ordenança per a l’interès
general, per tal d’assegurar l’equitativa distribució dels aparcaments a la via pública i
per tal d’agilitar els tràmits dels vehicles abandonats.
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VIST  l'informe del cap d'Àrea de Governació

VIST l'informe de Secretaria

DE CONFORMITAT amb el que estableix l'article 60 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals i
l'article 162 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de
Catalunya.

AQUESTA ÀREA DE GOVERNACIÓ proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels
següents

ACORDS

Primer.- MODIFICAR l’Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de les
Franqueses del Vallès de la següent manera:

Article 59: Afegir l’apartat 41, amb el següent text: “És prohibit  estacionar
qualsevol tipus de vehicle  més de 15 dies al mateix lloc sense moure’l “

          Afegir a l’Annex l.- Quadre general d’infraccions, el tipificat següent:

          “Art. 59: Ap. 41 Op: 01 Inf. L

Estacionar qualsevol  tipus de vehicle més de 15 dies en el mateix lloc sense
moure’l .    Multa:   30,05 €”

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords durant el termini
de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant
la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, en un dels
diaris de major circulació de la província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El
termini d'informació pública començarà a comptar a partir  de l'endemà de la data de
la última de les  publicacions suara esmentades.

Tercer.-  FACULTAR a l'Alcalde perquè elevi a definitiva aquesta modificació, en el
cas de no produir-se cap al·legació i/o reclamació durant el període d'informació
pública procedint directament a la publicació del text íntegre de la modificació.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PMC i ERC, cinc vots en contra dels regidors Rosa Clavell,
Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción Vila, i per tant,
amb el quòrum legal.



Ple 30 01 03-13

8.- ASSENYALAR NOM A UN PASSATGE  SITUAT A LA UNITAT D’ACTUACIÓ
NÚM. 1.- Per part del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part
dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:

ATÈS, que la Comissió Municipal de Govern en sessió de 22 de març de 2001 va
aprovar definitivament, el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 1 (PE-
1), d’aquest terme municipal.

ATÈS que en aquest àmbit d’actuació, en el tram comprès entre l’avinguda  Girona i el
carrer  Via del Ferrocarril, i al costat  del Centre d’Atenció Primària del Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, hi  ha un passatge que no té
nom assignat.

ATÈS que cada vegada és més necessari identificar i dotar de nom als carrers o
passatges públics situats en diferents indrets del municipi, per  facilitar la seva ubicació.

AQUESTA ALCALDIA, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- ASSENYALAR  el  nom  de “passatge pont del Magraner” al  situat a la Unitat
d’Actuació núm. 1(PE-1), tal com s’indica en  plànol annex.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, durant el termini de trenta dies,
mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província  i al tauler d’anuncis
de la Casa Consistorial, per tal que es puguin presentar suggeriments i/o al·legacions.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PMC i dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, José
Joaquin Grau, Antonio González i Concepción Vila, i una abstenció del regidor del grup
municipal ERC, i per tant, amb el quòrum legal.

9.- APROVAR LIQUIDACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS, IMPOSADES PER
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE
L’ESGLÉSIA A MARATA FINS A CAN MANEL.-  El senyor SECRETARI
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

Atès que, en sessió ordinària plenària celebrada en data de 27 de desembre de 2001,
aquest Ajuntament va adoptar l’acord d’imposar contribucions especials per al
finançament de les obres per a la pavimentació del camí de l’Església de Marata fins a
Can Manel, de conformitat amb allò que disposen l’article 28 i següents de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

VISTA l’acta de recepció de les obres esmentades, en la qual s’acredita que estan
finalitzades les obres corresponents a l’esmentada actuació, i a tal efecte els serveis
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tècnics municipals conjuntament amb els d’Intervenció, han redactat la següent
liquidació:

DESPESES

Obra contractada 42.689,25
Direcció facultativa i memòria valorada 714,25
Anuncis oficials 50,27
Despeses de gestió 853,79
Despeses cobrament ORGT 55,34
TOTAL COST 44.362,89

FINANÇAMENT

Aportació Ajuntament 41.200,88
Contribucions Especials 3.162,01
TOTAL 44.362,89

ATÈS el que disposa l’article 33, punt 4, de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, quant a l’assenyalament de subjectes passius, base i quotes individualitzades
definitives.

ATÈS l’informe d’Intervenció en que es detallen les despeses i ingressos realitzats.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR la liquidació de les contribucions especials per a la pavimentació
del camí l’Església de Marata fins a Can Manel, amb la següent distribució entre
Ajuntament i  subjectes passius.

Ajuntament 41.200,88
Subjectes passius Contribucions Especials   3.162,01

Segon.- FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’aprovar el padró definitiu de les
contribucions especials, i resoldre les reclamacions que els interessats, si s’escau, hi
puguin formular.

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius de les contribucions
especials, perquè en el termini d’un mes puguin interposar el corresponent recurs de
reposició.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, sis vots en contra del regidor del grup municipal ERC i dels regidors
Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción
Vila, i una abstenció del regidor del grup municipal PSC-PMC, i per tant, amb el
quòrum legal.
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10.- APROVAR LIQUIDACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS, IMPOSADES PER
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’ACABAMENT DE LA URBANITZACIÓ
ELS GORCHS.- Per part del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la
part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

Atès que, en sessió ordinària plenària celebrada en data 27 de desembre de 2000, aquest
Ajuntament va adoptar l’acord d’imposar contribucions especials per al finançament de
les obres d’acabament de la urbanització dels Gorgs, de conformitat amb allò que
disposen l’article 28 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.

VISTA l’acta de recepció de les obres esmentades, en la qual s’acredita que estan
finalitzades les obres corresponents a l’esmentada actuació, i a tal efecte els serveis
tècnics municipals conjuntament amb els d’Intervenció, han redactat la següent
liquidació:

DESPESES

Obra contractada 500.235,60
Direcció facultativa i memòria valorada 29.404,58
Anuncis oficials 189,32
Despeses de gestió 10.004,71
Despeses cobrament ORGT 9.615,37

TOTAL COST 549.449,58

FINANÇAMENT

Aportació Ajuntament 54.944,96
Contribucions Especials 494.504,62

TOTAL 549.449,58

ATÈS el que disposa l’article 33, punt 4, de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, quant a l’assenyalament de subjectes passius, base i quotes individualitzades
definitives.

ATÈS l’informe d’Intervenció en que es detallen les despeses i ingressos realitzats.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR la liquidació de les contribucions especials per a les obres
d’acabament de la urbanització dels Gorgs, amb la següent distribució entre
Ajuntament i  subjectes passius.

Ajuntament      54.944,96
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Subjectes passius Contribucions Especials 494.504,62

Segon.- FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’aprovar el padró definitiu de les
contribucions especials, i resoldre les reclamacions que els interessats, si s’escau, hi
puguin formular.

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius de les contribucions
especials, perquè en el termini d’un mes puguin interposar el corresponent recurs de
reposició.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups
municipals CiU i PSC-PMC, sis vots en contra del regidor del grup municipal ERC i
dels regidors Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i
Concepción Vila, i per tant, amb el quòrum legal.

11.- APROVAR LIQUIDACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS, IMPOSADES PER
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL
CAMÍ DE CAN TONI DE LLERONA.- El senyor SECRETARI llegeix la part
dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

Atès que, en sessió ordinària plenària celebrada en data de 27 de desembre de 2001,
aquest Ajuntament va adoptar l’acord d’imposar contribucions especials per al
finançament de les obres per a la pavimentació d’un tram del camí de Can Toni, de
conformitat amb allò que disposen l’article 28 i següents de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.

VISTA l’acta de recepció de les obres esmentades, en la qual s’acredita que estan
finalitzades les obres corresponents a l’esmentada actuació, i a tal efecte els serveis
tècnics municipals conjuntament amb els d’Intervenció, han redactat la següent
liquidació:

DESPESES

Obra contractada 126.030,68
Direcció facultativa i memòria valorada 633,57
Anuncis oficials 413,24
Despeses de gestió 2.520,61
Despeses cobrament ORGT 50,62

TOTAL COST 129.648,72

FINANÇAMENT

Aportació Ajuntament 126.756,24
Contribucions Especials 2.892,48

TOTAL 129.648,72
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ATÈS el que disposa l’article 33, punt 4, de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, quant a l’assenyalament de subjectes passius, base i quotes individualitzades
definitives.

ATÈS l’informe d’Intervenció en que es detallen les despeses i ingressos realitzats.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR la liquidació de les contribucions especials per a la pavimentació
d’un tram del camí de Can Toni, amb la següent distribució entre Ajuntament i
subjectes passius.

Ajuntament 126.756,24
Subjectes passius Contribucions Especials     2.892,48

Segon.- FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’aprovar el padró definitiu de les
contribucions especials, i resoldre les reclamacions que els interessats, si s’escau, hi
puguin formular.

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius de les contribucions
especials, perquè en el termini d’un mes puguin interposar el corresponent recurs de
reposició.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, sis vots en contra del regidor del grup municipal ERC i dels regidors
Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción
Vila, i una abstenció del regidor del grup municipal PSC-PMC, i per tant, amb el
quòrum legal.

12.- APROVAR LIQUIDACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS, IMPOSADES PER
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ  DEL CAMÍ DE CAN
PARETS A CAN PATUSCA DE LLERONA.- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent proposta de l’ÀREA
D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

Atès que, en sessió ordinària plenària celebrada en data de 27 de desembre de 2001,
aquest Ajuntament va adoptar l’acord d’imposar contribucions especials per al
finançament de les obres per a la pavimentació del camí de Can Parets a Can Patusca,
de conformitat amb allò que disposen l’article 28 i següents de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
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VISTA l’acta de recepció de les obres esmentades, en la qual s’acredita que estan
finalitzades les obres corresponents a l’esmentada actuació, i a tal efecte els serveis
tècnics municipals conjuntament amb els d’Intervenció, han redactat la següent
liquidació:

DESPESES

Obra contractada 74.493,26
Direcció facultativa i memòria valorada 506,85
Anuncis oficials 193,45
Despeses de gestió 1.489,87
Despeses cobrament ORGT 104,67

TOTAL COST 76.788,10

FINANÇAMENT

Aportació Ajuntament 70.806,68
Contribucions Especials 5.981,42

TOTAL 76.788,10

ATÈS el que disposa l’article 33, punt 4, de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, quant a l’assenyalament de subjectes passius, base i quotes individualitzades
definitives.

ATÈS l’informe d’Intervenció en que es detallen les despeses i ingressos realitzats.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR la liquidació de les contribucions especials per a la pavimentació
del camí de Can Parets a Can Patusca, amb la següent distribució entre Ajuntament i
subjectes passius.

Ajuntament 70.806,68
Subjectes passius Contribucions Especials   5.981,42

Segon.- FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’aprovar el padró definitiu de les
contribucions especials, i resoldre les reclamacions que els interessats, si s’escau, hi
puguin formular.

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius de les contribucions
especials, perquè en el termini d’un mes puguin interposar el corresponent recurs de
reposició.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, sis vots en contra del regidor del grup municipal ERC i dels regidors
Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción
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Vila, i una abstenció del regidor del grup municipal PSC-PMC, i per tant, amb el
quòrum legal.

13.- APROVAR LIQUIDACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS, IMPOSADES PER
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ  DEL CAMÍ DE CAN
RAMON COIX (2A. FASE).- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la
següent proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

Atès que, en sessió ordinària plenària celebrada en data de 27 de desembre de 2001,
aquest Ajuntament va adoptar l’acord d’imposar contribucions especials per al
finançament de les obres per a la pavimentació del camí de Can Ramon Coix 2ª Fase, de
conformitat amb allò que disposen l’article 28 i següents de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.

VISTA l’acta de recepció de les obres esmentades, en la qual s’acredita que estan
finalitzades les obres corresponents a l’esmentada actuació, i a tal efecte els serveis
tècnics municipals conjuntament amb els d’Intervenció, han redactat la següent
liquidació:

DESPESES

Obra contractada 98.296,10
Direcció facultativa i memòria valorada 472,34
Anuncis oficials 294,09
Despeses de gestió 1.965,92
Despeses cobrament ORGT 73,24

TOTAL COST 101.101,69

FINANÇAMENT

Aportació Ajuntament 96.916,24
Contribucions Especials 4.185,45

TOTAL 101.101,69

ATÈS el que disposa l’article 33, punt 4, de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, quant a l’assenyalament de subjectes passius, base i quotes individualitzades
definitives.

ATÈS l’informe d’Intervenció en que es detallen les despeses i ingressos realitzats.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR la liquidació de les contribucions especials per a la pavimentació
del camí de Can Ramon Coix 2ª Fase, amb la següent distribució entre Ajuntament i
subjectes passius.
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Ajuntament 96.916,24
Subjectes passius Contribucions Especials    4.185,45

Segon.- FACULTAR la Comissió de Govern per tal d’aprovar el padró definitiu de les
contribucions especials, i resoldre les reclamacions que els interessats, si s’escau, hi
puguin formular.

Tercer.- COMUNICAR aquest acord als subjectes passius de les contribucions
especials, perquè en el termini d’un mes puguin interposar el corresponent recurs de
reposició.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, sis vots en contra del regidor del grup municipal ERC i dels regidors
Rosa Clavell, Ricard València, José Joaquin Grau, Antonio González i Concepción
Vila, i una abstenció del regidor del grup municipal PSC-PMC, i per tant, amb el
quòrum legal.

14.- PRECS I PREGUNTES.-

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE aixeca la sessió, de la
què s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.


