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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLE/2022/4

El ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28 d’abril de 2022

Durada

Des de les 19.00 fins a les 20.40 hores

Lloc

Sala d'Actes de la Masia de Can Ribas - Centre de
Recursos Agraris

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

Marina Ginestí i Crusells, regidora

SÍ

Moisés Torres i Enrique, regidor

SÍ

Montse Vila i Fortuny, regidora

SÍ

Jordi Ganduxé i Pascual, regidor

SÍ

Sònia Tena i Belmonte, regidora

SÍ

Marta Reche Lavado, regidora

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, regidor

SÍ

Marta Sánchez Jiménez, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Raquel Conrada Cortés Gonzalez, regidora

SÍ

Rafael Bernabé Pérez, regidor

SÍ

Imma Ortega i Martí, regidora

SÍ

Àngel Profitós i Martí, regidor

SÍ

Amador Doncel Márquez, regidor

NO

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 l’acta de la sessió anterior

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta
PLE/2022/3, que correspon a la sessió ordinària del dia 31 de març de 2022, que s’ha
entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi
ha alguna observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i 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=20220428&punto=1

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es
delegats de l'Alcaldia números 2022-594 a 2022-968 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2022
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Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i
els regidors/es delegats de l’Alcaldia números 2022-594 a 2022-968 corresponents al
període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2022, 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=20220428&punto=2

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números
JGL/2022/8 a JGL/2022/12 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2022
Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local
números JGL/2022/8 a JGL/2022/12 que corresponen a les sessions pel període
comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2022, 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=20220428&punto=3

B) PART RESOLUTIVA

4. Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per a
l'exercici 2022, així com de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs
de Treball de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus dos
organismes autònoms
La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Format el Pressupost General d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic
2022, així com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de
tots els llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169
del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de la secretaria.
Vist l'Informe d'Intervenció.

Aquesta àrea d’Hisenda proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a
l'exercici econòmic 2022, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum
consolidat per capítols el següent:
ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Fons contingència
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

22,290,442,40
8,576,095,81
11,782,598,00
211.400,00
1.709.348,59
11.000,00
9,323,641,18
9,248,641,18
75,000,00
1.910.000,00
0,00
1.910.000,00
33,524,083,58

24,294,740,58
11,024,600,00
510.000,00
5.385,741,75
6.854,479,83
519,922,00
6,918,776,00
6,210,00000
708,776,00
2.310,564,00
10,460,00
2.300,104,00
33,524,083,58

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2022, les Bases
d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte
de presentació de reclamacions pels interessats.
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Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti
cap reclamació.
Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com a l’òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), i els vots en contra dels
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3), CsLFV (1) i Sal-CUP-Amunt
(1), sent el resultat definitiu de 11 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=20220428&punto=4

5. Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple,
per raons d'urgència, de l'expedient per a l'aprovació definitiva de la
modificació del Pla Parcial urbanístic del Sector N (carretera de Cardedeu)
per a la seva adaptació a la modificació de l’article 248 del Pla General
d’Ordenació Urbana al terme municipal de les Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
Antecedents de fet
1. Els informes sectorials sol·licitats per l'Àrea d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament
de les Franqueses del Vallès als organismes competents en relació a la modificació
del Pla Parcial urbanístic del Sector N per a la seva adaptació a la modificació de
l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana al terme de les Franqueses del Vallès
han estat rebuts per aquest Ajuntament posteriorment a la convocatòria de la sessió
de la Comissió Informativa d'assumptes de Ple del dia 21 d'abril de 2022. En concret,
l'informe emès pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona ha tingut entrada en
el registre general d'aquest Ajuntament en data 12 d'abril de 2022, que coincideix amb
la convocatòria mateixa de la Comissió Informativa d'assumptes de Ple.
2. Tenint en compte que per raons d'urgència es vol incloure en el Ple del dia 28
d'abril de 2022 l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial urbanístic del
Sector N per a la seva adaptació a la modificació de l'article 248 del Pla General
d'Ordenació Urbana al terme de les Franqueses del Vallès.
3. Vista la memòria del regidor de l'Àrea d'Urbanisme i Territori, en la qual exposa la
motivació de la inclusió, per raons d'urgència, d'una proposta plenària en l'ordre del
dia del Ple municipal, assumpte el qual no ha estat prèviament dictaminat i/o informat
per la Comissió Informativa d'assumptes de Ple.

Fonaments legals
1. L’article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
estableix que: «L’Alcalde o President, per raons d’urgència degudament motivada, pot
incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus,
assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió
Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests
assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia».
2. L’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
estableix que: «Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre
assumptes no compresos en la seva convocatòria, així com els que s’adoptin en
sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte
especial i prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot
favorable de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril».
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al
Ple de la Corporació local l’adopció del següent
ACORDS:
Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple
ordinari del dia 28 d'abril de 2022, per raons d'urgència, l'aprovació definitiva de la
modificació del Pla Parcial urbanístic del Sector N per a la seva adaptació a la
modificació de l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana al terme de les
Franqueses del Vallès.
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 (1), i els vots en contra
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 12 vots a favor i 4 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220428&punto=5

6. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial urbanístic
del Sector N (carretera de Cardedeu) per a la seva adaptació a la
modificació de l’article 248 del Pla General d’Ordenació Urbana al terme
municipal de les Franqueses del Vallès

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació:
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ATÈS que la Junta de Govern local, en sessió del 22 d’abril de 2021, va adoptar, entre
d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic
del Sector N de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la modificació
de l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana al terme municipal de les
Franqueses del Vallès aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en sessió de data 19 de març de
2021.
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 i al web
municipal de l’Ajuntament per tal que les persones interessades puguin presentar
suggeriments i/o al·legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de 2012.
Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els
àmbits determinats en l’expedient, excepte les llicències fonamentades en el règim
vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment aprovat. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys.
Quart.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
Cinquè.- SOL·LICITAR l’informe preceptiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme,
previ a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva.
Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els
documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.”
ATÈS que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes
segons edictes publicats al BOPB de data 5 de maig de 2021, al Diari Ara de la
mateixa data, així com a la seu electrònica de l’ajuntament, sense que s’hagi interposat
cap al·legació.
VIST l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona
adoptat en la sessió del 4 de juny de 2021 pel qual es resol emetre informe favorable
sobre la Modificació Puntual del Pla Parcial urbanístic del sector N.
VIST l’informe emès pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en data 21 de
maig de 2021 el qual té sentit favorable amb consideracions.
ATÈS que en data 25 de febrer de 2022 s’ha aportat documentació per donar
compliment a les consideracions de l’informe emès pel Servei Territorial de Carreteres i
s’ha sol·licitat nou informe a aquest òrgan.

ATÈS que en data 12 d’abril de 2022, amb Registre d’Entrada 2022-E-RC-1425 s’ha
rebut informe favorable emès pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.
VIST l’informe jurídic que s’incorpora en l’expedient.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal.
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 65, 66 i 85.9 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
(en endavant TRLUC), 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del
règim local i 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.
Aquest regidor de l’àrea d’Urbanisme proposa al Ple, de conformitat amb el que
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data
5 d'agost de 2021 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de
2021, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del
Sector N de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la modificació de
l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana del terme municipal de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de
Barcelona la documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació,
coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Text refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords als efectes d’executivitat i
obligatorietat del planejament.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en
l’expedient.
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 (1), i els vots en contra
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (3) i Sal-CUP-Amunt (1),
sent el resultat definitiu de 12 vots a favor i 4 vots en contra.
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220428&punto=6
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C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

7.Precs, preguntes i interpel·lacions

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent:
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220428&punto=7

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

