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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/8 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Extraordinària 

Motivació La finalitat del Ple extraordinari és sotmetre a aprovació 
diferents assumptes que, per la seva urgència, no és 
possible mantenir-los en l'ordre del dia dels plens ordinaris. 
 
En el cas de l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal 
de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de 
companyia de les Franqueses del Vallès, és necessari que 
la seva aprovació procedeixi a mitjans del mes de juliol 
tenint en compte que va relacionada amb la licitació 
efectuada per a la confecció del cens genètic dels gossos i 
d'identificació de l'animal a partir d'una mostra biològica de 
la femta, i per tant, els terminis no poden iniciar-se a la 
primera setmana d'agost, per les dificultats tècniques que 
això podria generar. 
 
En el cas de l'adjudicació del contracte de concessió 
d'obres per a la redacció del projecte, execució de les 
obres i explotació del servei d'una residència per a la gent 
gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, cal indicar 
que posteriorment a l'adjudicació, el contracte s'ha de 
formalitzar mitjançant el document contractual per ambdues 
parts, i que les dates per la seva formalització no és 
convenient que siguin en el mes d'agost, i per altra banda, 
que l'inici del contracte està previst que sigui el dia 1 de 
setembre de 2022. 
 
En el cas de la suspensió de llicències i autoritzacions per 
a instal·lacions d'energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per 
autoconsum, la suspensió per termini d'un any finalitza a 
finals del mes de juliol, i és preceptiu que la continuïtat de 
la suspensió per un any més sigui acordada amb 
anterioritat, tenint en compte els efectes que aquesta 
comporta. 

Data  14 de juliol de 2022  

Durada  Des de les 13.00 fins a les 14.22 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 NO 

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 NO 

Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 

Imma Ortega i Martí, regidora SÍ 

Amador Doncel Márquez, regidor SÍ 

Francisco Domínguez Velarde, regidor SÍ 

Eva Navarrete Bachs, regidora SÍ 

Dolores Amaro Fitó, 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: 
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ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Presa de possessió de càrrecs electes 
 

1. Presa de possessió de la senyora Dolors Amaro Fitó com a nova regidora de la 
Corporació i en la condició de regidora no adscrita 

 
2. Presa de possessió de la senyora Eva Navarrete Bachs com a nova regidora de la 

Corporació en representació del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) 

 

 
B) Part resolutiva 
 

3. Proposta de resolució de les al·legacions presentades durant el període d’exposició 
pública de l’ordenança municipal de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics 
de companyia de les Franqueses del Vallès, i aprovació definitiva de l’ordenança 
esmentada 

 
4. Proposta d'adjudicació del contracte de concessió d’obres, subjecte a regulació 

harmonitzada, procediment obert i tramitació ordinària, per a la redacció del projecte, 
execució de les obres d’execució i explotació del servei d’una residència per a gent gran i 
centre de dia al carrer del Terme, número 15, de les Franqueses del Vallès, a l'Entitat 
Residència Tercera Edat L'Onada, S.L. 

 
5. Proposta relativa a l’aprovació de l’avanç de la modificació del Pla General d’Ordenació 

Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de les condicions per a la 
implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable 

 

 

A) PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRRECS ELECTES   

 

 
1. Presa de possessió de la senyora Dolors Amaro Fitó com a nova 

regidora de la Corporació i en la condició de regidora no adscrita 
 

El Ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària del dia 30 de juny de 2022, es va donar 
compte de la renúncia presentada pel senyor Àngel Profitós i Martí, mitjançant escrit 
amb registre d’entrada número 2022-E-RE-2592 de data 6 de juny de 2022, en què 
manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor de la Corporació, en representació del 
grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord Municipal (IEC-AM).  
 
En data 4 de juliol de 2022, la senyora Dolores Amaro Fitó, en la seva condició de 
membre electe de la Corporació, ha lliurat a la Secretaria de la Corporació la 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i d’activitats que li proporcionin o 
li puguin proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre béns i drets 
patrimonials, de conformitat amb el que determina l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 



 

 

 
La Junta Electoral Central, mitjançant escrit 2022-E-RC-3895 de data 8 de juliol, ha 
tramès credencial que habilita a la senyora Dolores Amaro Fitó per a la seva 
designació com a regidora de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per estar 
inclosa a la llista de candidats presentada per Imagina Esquerra en Comú – Acord 
Municipal (IEC-AM) a les eleccions locals de 26 de maig de 2019, en substitució, per 
renúncia, del senyor Àngel Profitós i Martí. 
 
Mitjançant escrit núm. 2022-E-RE-3142, de data 14 de juliol de 2021, presentat per la 
regidora senyora Imma Ortega i Martí, portaveu del grup municipal Imagina Esquerra 
en Comú – Acord Municipal, i signat per la resta de membres integrants del grup 
municipal, es comunica l’expulsió de la Sra. Dolores Amaro Fitó al grup municipal 
Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal.  
 
Mitjançant escrit núm. 2022-E-RE-4000, de data 14 de juliol de 2021, presentat per la 
Sra. Dolores Amaro Fitó, es comunica al consistori la voluntat d’aquesta regidora de 
no formar part del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal.  
 
L’alcalde dona lectura de la fórmula de jurament o promesa continguda a l’article 1 
del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a presa de 
possessió de càrrecs o funcions públiques: 
 
Senyora Dolores Amaro Fitó,  
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 
la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
La resposta de la senyora Amaro així com la resta d’intervencions d’aquest punt la 
podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=1 
 

 

 
2. Presa de possessió de la senyora Eva Navarrete Bachs com a nova 

regidora de la Corporació en representació del grup municipal Sal-
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) 
 

 
El Ple de l’ajuntament, en la sessió ordinària del dia 30 de juny de 2022, es va donar 
compte de la renúncia presentada per la senyora Maria Forns Roca, mitjançant escrit 
amb registre d’entrada número 2022-E-RE-2655 de data 10 de juny de 2022, en què 
manifesta la seva renúncia al càrrec de regidora de la Corporació, en representació 
del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-
CUP-Amunt). 
 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=1
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En data 8 de juliol de 2022, la senyora Eva Navarrete Bachs, en la seva condició de 
membre electe de la Corporació, ha lliurat a la Secretaria de la Corporació la 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i d’activitats que li proporcionin o 
li puguin proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre béns i drets 
patrimonials, de conformitat amb el que determina l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 

La Junta Electoral Central, mitjançant escrit 2022-E-RC-3894 de data 8 de juliol, ha 
tramès credencial que habilita a la senyora Eva Navarrete Bachs per a la seva 
designació com a regidora de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per estar 
inclosa a la llista de candidats presentada per Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) a les eleccions locals de 26 de maig de 
2019, en substitució, per renúncia, de la senyora Maria Forns Roca. 
 

L’alcalde dona lectura de la fórmula de jurament o promesa continguda a l’article 1 
del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a presa de 
possessió de càrrecs o funcions públiques: 
 

Senyora Eva Navarrete Bachs,  
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 
la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 

La resposta de la senyora Navarrete així com la resta d’intervencions d’aquest punt la 
podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=2 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
3. Proposta de resolució de les al·legacions presentades durant el període 

d’exposició pública de l’ordenança municipal de protecció, tinença i 
possessió dels animals domèstics de companyia de les Franqueses del 
Vallès, i aprovació definitiva de l’ordenança esmentada 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2022 va acordar, 
entre d’altres, APROVAR INICIALMENT l’ordenança municipal de protecció, tinença i 
possessió dels animals domèstics de companyia de les Franqueses, i SOTMETRE EL 
DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant anuncis que s’han de publicar el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal pel termini de 
trenta dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=2


 

 

 
Durant el termini conferit, s’han rebut les següents al·legacions: 
 

• 2022-E-RE-594 del dia 11 de febrer de 2022, presentat per la senyora Divina Serra 
Soler. 

 

• 2022-E-RE-1242 del dia 21 de març de 2022, presentat per la senyora Maria Isabel 
Merchan Acedo. 

 

• 2022-E-RE-1325 del dia 24 de març de 2022, presentat per la senyora Maria Forns 
Roca, portaveu del grup municipal Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista. 

 
VISTA la memòria confeccionada per la regidora de l’àrea de Règim Intern, la qual es 
transcriu a continuació: 
 
«MEMÒRIA PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 
DURANT EL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ, TINENÇA I POSSESSIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS DE 
COMPANYIA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
 
Durant el període d’exposició, s’han presentat tres escrits d’al·legacions: 
 
ESCRIT D’AL·LEGACIONS presentat per la sra. DIVINA S. S., amb registre d’entrada 
núm. 2022-E-RE-594 
 
1) L’art. 13.4.f) de l’ordenança estableix que no es podran deixar sols els gossos en el 
domicili més de dos dies seguits, sense atenció per part de les persones propietàries. 
 
La sra. S. al·lega que és massa temps perquè l’animal estigui sol. 
 
Consideracions: S’accepta la seva al·legació i es redueix el termini, de dos dies a 24 
hores en que els gossos es poden deixar sols en el domicili. Per tant, l’article 13.4.f) 
passa a tenir el següent redactat (marcat en negreta allò que es modifica): 
 
«f. No es podran deixar sols els gossos en el domicili més de 24 hores seguides sense 
atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona en qui deleguin.» 
 
2) La sra. S. al·lega que l’art. 15, sobre les molèsties al veïnat, no s’especifica quin 
tipus de proves s’han de presentar, i que des de les 8 hores fins les 21 h, si el gos fa 
soroll, causa molèsties a les persones que teletreballen. 
 
Consideracions: es DENEGA aquestes les al·legacions perquè les proves que es 
poden aportar son totes aquelles que siguin veraces, com per exemple, gravacions. 
L’article 77.1 de la Llei 39/2015, estableix que podran acreditar-se els fets per 
qualsevol mitjà de prova admissible en Dret. Pel que fa a les molèsties des de les 8 
hores fins les 21 hores, venen regulades en l’ordenança reguladora del soroll i les 
vibracions de les Franqueses del Vallès. Els límits venen establerts en l’annex 4 de 
l’esmentada ordenança 
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ESCRIT D’AL·LEGACIONS presentat per la sra. MARIA ISABEL M. A., amb registre 
d’entrada núm. 2022-E-RE-1242 
 

1) L’art. 39 de l’ordenança estableix que l’ajuntament informarà del centre veterinari on 
s’ha d’extreure la mostra. 
 

Consideracions: Per els gossos que ja estan censats, se’ls enviarà una carta a les 
persones propietàries informant de l’obligatorietat de censar el seu gos mitjançant 
ADN, en quins llocs ho pot fer de forma gratuïta durant els 6 primers mesos 
 

2) Al·lega que el redactat de la DT 2a, que estableix que les persones propietàries 
d’animals inscrits en l’ANICOM disposen de 9 mesos per facilitar el codi genètic de 
l’ADN, no queda clar si la gratuït és només pels propietaris que prèviament ja tenien el 
gos censat, o tothom que censi el gos durant aquest període. 
 

El redactat actual és el següent: 
 

Segona. Obtenció del Codi genètic. 
 

1. Les persones propietàries d'animals inscrits en l’ANICOM disposen de 9 mesos a 
comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança per a facilitar a 
l'Ajuntament el Codi genètic del gos (codi ADN). Passat aquest període, les persones 
propietàries podran ser sancionades si no faciliten el codi genètic. 
 

2. D'aquests 9 mesos, l'Ajuntament, durant els 6 mesos primers, farà una campanya 
específica per a facilitar l'obtenció d'aquest Codi gratuïtament. Les persones 
propietàries podran acudir a aquest servei o acudir als professionals que determini 
l’ajuntament, previ contracte administratiu, per a obtenir aquesta informació. Durant els 
3 mesos, següents, podran fer-ho voluntàriament, però l'Ajuntament no n'assumirà el 
cost. 
 

Consideracions: Queda clar que només és per aquelles persones que ja tenen el gos 
censat quan entri l’ordenança en vigor. No obstant això s’ESTIMA PARCIALMENT, i es 
modifica el redactat en el sentit que per a persones propietàries que no tinguin el gos 
censat en l’ANICOM, si ho fan dins dels 6 primers mesos des de l’entrada en vigor de 
l’ordenança, podran veure’s beneficiats de la gratuïtat de l’obtenció del codi genètic. 
Per tant, es modifica el redactat de la DT 2a, quedant de la següent manera (marcat en 
negreta allò que es modifica): 
 

«Segona. Obtenció del Codi genètic 
 

1. Les persones propietàries d'animals disposen de 9 mesos, a comptar des de la 
data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança, per a facilitar a l'Ajuntament el Codi 
genètic del gos (codi ADN). Passat aquest període, les persones propietàries 
seran sancionades si no faciliten el codi genètic. 
 

2. D'aquests 9 mesos, els 6 primers mesos es farà una campanya específica per a 
facilitar les persones propietàries de gossos l'obtenció d'aquest Codi de forma 
gratuïta en els centres col·laboradors que facilitarà l’ajuntament. Un cop 
exhaurits aquests 6 mesos, l'Ajuntament no n'assumirà el cost i les persones 
propietàries hauran d’abonar els serveis d’extracció de sang o saliva als centres 
que lliurement triïn, i també s’hauran de fer càrrec de les despeses per l’obtenció 
del perfil genètic a través del laboratori que l’ajuntament li indiqui, previ 
pagament de la taxa corresponent» 



 

 

 
Com a conseqüència de la modificació del redactat de la Disposició Transitòria segona, 
es considera convenient modificar el redactat de l’article 39, quedant amb el següent 
redactat (marcat en negreta allò que es modifica): 
 
«Article 39. Codi genètic (codi ADN) 
 
Les persones propietàries o posseïdores de gossos tenen l’obligació de facilitar el codi 
genètic de l’animal a l’ajuntament en un termini de tres mesos des del naixement de 
l’animal. En cas d’adquisició de l’animal o d’adopció el termini per a facilitar-lo és de 
trenta dies des de la data del fet. Aquest codi genètic ha de permetre obtenir un perfil 
genètic únic per a cada animal. 
 
Les persones propietàries podran triar el centre veterinari on poden extreure la sang o 
saliva del gos, però els serveis municipals li indicaran el laboratori on, necessàriament, 
han de lliurar la mostra de sang per obtenir el codi genètic, previ pagament de la taxa 
corresponent.» 
 
ESCRIT D’AL·LEGACIONS presentat per la sra. MARIA FORNS ROCA, en 
representació del grup municipal – Sal-CUP-Alternativa Municipalista, RE 2022-E-RE-
1325 
 
1) Demana que el segon paràgraf del preàmbul tingui el següent redactat (subratllat 
allò que proposa afegir o modificar): 
 
«Amb el temps, el nombre d'animals domèstics a les zones urbanes s’ha incrementat 
progressivament i, en conseqüència, ha augmentat també la seva interacció amb les 
persones i les seves activitats, tant les socials com les econòmiques, tant en l'àmbit 
urbà com en el rural i forestal. Els governs i els serveis municipals han treballat per 
garantir una bona convivència entre els animals i les persones, mitjançant la promoció 
d'actituds i conductes cíviques que fomentin un model de municipi més net, més 
saludable i més sostenible, tenint en compte les característiques específiques tant de 
l'àmbit urbà com de l’àmbit rural i forestal. Tot, amb l'objectiu que la convivència sigui 
més fàcil i agradable per a tothom, també per als animals.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«Amb el temps, el número d’animals domèstics a les ciutats ha incrementat 
progressivament. Els governs i els serveis municipals han treballat per garantir una 
bona convivència entre els animals i les persones, mitjançant la promoció d’actituds i 
conductes cíviques que fomentin un model de municipi més net, més sostenible i on la 
convivència sigui més fàcil i agradable.» 
 
Consideracions: 
 
- Amb les dades de què disposem, no podem saber si el nombre s’ha incrementat 
només en les zones urbanes. Es proposa eliminar l’afegitó «a les zones urbanes» i en 
el seu lloc posar-hi «en el municipi». 
 
- L’àmbit rural inclou camps, zones forestals, i en definitiva, sòl no urbanitzable. Per 
tant, es proposa eliminar la paraula «forestal». 
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Per tant, s’accepta parcialment aquesta al·legació, i el redactat d’aquest paràgraf 
queda de la manera següent (marcat en negreta allò que es modifica): 
 

«Amb el temps, el nombre d'animals domèstics en el municipi s’ha incrementat 
progressivament i, en conseqüència, ha augmentat també la seva interacció amb 
les persones i les seves activitats, tant les socials com les econòmiques, tant en 
l'àmbit urbà com en el rural. Els governs i els serveis municipals han treballat per 
garantir una bona convivència entre els animals i les persones, mitjançant la promoció 
d'actituds i conductes cíviques que fomentin un model de municipi més net, més 
saludable i més sostenible, tenint en compte les característiques específiques tant 
de l'àmbit urbà com de l’àmbit rural. Tot, amb l'objectiu que la convivència sigui més 
fàcil i agradable per a tothom, també per als animals.» 
 

2) Demana que s’ampliï el quart paràgraf (subratllat allò que proposa afegir o 
modificar): 
 

«La present ordenança municipal de tinença i protecció dels animals té, doncs, com a 
objectiu primordial, regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals 
domèstics, fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat entre la ciutadania, en tot 
allò que té relació amb els animals, i donant a conèixer les característiques dels espais 
naturals oberts existents al municipi, els quals, tot i ser accessibles al públic, són 
terrenys particulars i zona d'exploració agrícola, ramadera i forestal.» 
 

El redactat actual és el següent: 
 

«La present Ordenança municipal de tinença i protecció dels animals té, doncs, com a 
objectiu primordial, regular i promoure la tinença responsable i la protecció dels animals 
domèstics, fomentant els valors cívics i de corresponsabilitat entre la ciutadania, en tot 
allò que té relació amb els animals.» 
 

Consideracions: 
 

- L’objecte de l’ordenança no és donar a conèixer les característiques dels espais 
naturals i, de fet, no estan desenvolupats en l’ordenança. Es desestima la inclusió 
d’aquest afegitó i, per tant, es manté el contingut del paràgraf tal i com estava en el 
document aprovat inicialment. 
 

3) Demana la modificació del paràgraf cinquè del preàmbul (subratllat allò que proposa 
afegir o modificar): 
 

«Un dels problemes principals que afecta la ciutadania i la salut pública és la presència 
d’excrements canins a la via pública, als parcs i jardins, a les zones de joc infantil del 
municipi, com també als camps i als boscos, per tal com els excrements dels gossos 
són portadors de paràsits que, abandonats als sembrats o al mateix terra del bosc, 
poden ser i són massa sovint ingerits posteriorment pel bestiar en alimentar-se del 
farratge o la pastura. Actualment existeix una tecnologia que permet identificar les 
persones incíviques que no recullen els excrements de les seves mascotes mitjançant 
l’anàlisi de l’ADN dels excrements canins que es troben a la via pública o en espais 
oberts de l'àmbit rural i forestal. En aquesta ordenança s’estableix l’obligació a les 
persones propietàries dels gossos a facilitar a l’Ajuntament l’ADN de les seves 
mascotes. L’objectiu d’aquesta regulació, com s’ha dit, és eliminar la presència 
d’excrements tant als espais públics com als espais oberts i accessibles al públic de 
l'àmbit rural i forestal per tal de millorar la salut pública.» 



 

 

El redactat actual és el següent: 
 

«Un dels problemes principals que afecta la ciutadania i a la salut pública és la 
presència d’excrements canins a la via pública, als parcs i jardins, a les zones de joc 
infantil del municipi. Per aquest motiu aquesta ordenança vol ser una eina per tal de 
mitigar aquest problema. Actualment existeix una tecnologia que permet identificar les 
persones incíviques que no recullen els excrements de les seves mascotes mitjançant 
l’anàlisi de l’ADN dels excrements canins que es troben a la via pública. En aquesta 
ordenança s’estableix l’obligació a les persones propietàries dels gossos a facilitar a 
l’Ajuntament l’ADN de les seves mascotes. L’objectiu d’aquesta regulació, com s’ha dit, 
és eliminar la presència d’excrements als espais públics per tal de millorar la salut 
pública.» 
 

Consideracions: 
 

- És una obvietat la incidència que té en la salut pública la presència d’excrements 
canins en tots els àmbits, tant urbà com rural (boscos, camins, camps, etc.). Per 
continuar amb el mateix criteri del paràgraf segon, es modifica el paràgraf amb el 
redactat següent (marcat en negreta allò que es modifica): 
 

«Un dels problemes principals que afecta la ciutadania i la salut pública és la presència 
d’excrements canins a la via pública, als parcs i jardins, a les zones de joc infantil del 
municipi, així com també a les zones rurals, per tal com els excrements dels 
gossos són portadors de paràsits que, abandonats als sembrats o al mateix terra 
del bosc, poden ser i són massa sovint ingerits posteriorment pel bestiar en 
alimentar-se del farratge o la pastura. Actualment existeix una tecnologia que permet 
identificar les persones incíviques que no recullen els excrements de les seves 
mascotes mitjançant l’anàlisi de l’ADN dels excrements canins que es troben en els 
espais públics de l’àrea urbana o rural. En aquesta ordenança s’estableix l’obligació 
a les persones propietàries dels gossos a facilitar a l’Ajuntament l’ADN de les seves 
mascotes. L’objectiu d’aquesta regulació, com s’ha dit, és eliminar la presència 
d’excrements en els espais públics urbans o rurals per tal de millorar la salut pública 
i el civisme i la convivència.» 
 

4) Proposa la modificació del paràgraf sisè del preàmbul, en el sentit que en lloc 
d’emprar el terme «àrees urbanes» en lloc de «ciutat» (subratllat allò que proposa 
afegir o modificar): 
 

«D’altra banda també cal afegir que l’esterilització presenta molts avantatges, a banda 
d’evitar l’augment de gats a les àrees urbanes, com evitar patologies del sistema 
reproductor dels animals, evita el marcatge amb orina i les molèsties que causen 
durant l'època de zel.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«(...) D’altra banda també cal afegir que l’esterilització presenta molts avantatges, a 
banda d’evitar l’augment de gats a les ciutats, com evitar patologies del sistema 
reproductor dels animals, evita el marcatge amb orina i les molèsties que causen 
durant l’època de zel.» 
 
Consideracions: 
 
- Es proposa acceptar la modificació del terme «ciutats» pel de «àrees urbanes» 
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Per tant, el redactat d’aquest paràgraf quedaria de la manera següent (marcat en 
negreta allò que proposa afegir o modificar): 
 
«D’altra banda també cal afegir que l’esterilització presenta molts avantatges, a banda 
d’evitar l’augment de gats a les àrees urbanes, com evitar patologies del sistema 
reproductor dels animals, evita el marcatge amb orina i les molèsties que causen 
durant l'època de zel.» 
 
5) Proposa la substitució del terme «ciutat» pel de «municipi», en l’article 18.1 
(subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
«1. Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais del municipi, i, 
tenint en consideració les condicions idònies pels animals domèstics, l’Ajuntament 
podrà habilitar espais en els quals estarà permès deixar els animals sense lligar, sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora. Aquesta persona té 
l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar 
especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties a 
les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«1. Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais de la ciutat, i, 
tenint en consideració les condicions idònies pels animals domèstics, l’Ajuntament 
podrà habilitar espais en els quals estarà permès deixar els animals sense lligar, sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora. Aquesta persona té 
l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar 
especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties a 
les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.» 
 
Consideracions: 
 
- De conformitat amb l’article 34.1 del Decret Legislatiu 2/2003, les Franqueses del 
Vallès pot avantposar el títol «ciutat» al tenir més de 20.000 habitants. No obstant això, 
es proposa emprar el terme «municipi» en lloc de «ciutat». 
 
Per tant, el redactat definitiu és el següent (marcat en negreta allò que es modifica): 
 
«1. Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais del municipi, i, 
tenint en consideració les condicions idònies pels animals domèstics, l’Ajuntament 
podrà habilitar espais en els quals estarà permès deixar els animals sense lligar, sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora. Aquesta persona té 
l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar 
especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties a 
les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.» 
 
6) Proposa un redactat alternatiu en l’article 1.3 (subratllat allò que proposa afegir o 
modificar): 
 
«3. L’Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el benestar 
col·lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores d’animals o no, puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets de 
tothom. I, d'una manera especial, contribuir a trobar un equilibri entre la vida rural i les 



 

 

activitats agrícoles, ramaderes i forestals del municipi, i el lleure amb animals i dels 
animals.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«3. L’Ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el benestar 
col·lectiu, facilitant que totes les persones, posseïdores d’animals o no, puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets de 
tothom» 
 
Consideracions: 
 
- Es desestima la modificació proposada perquè en el seu redactat actual, l’abast 
territorial de l’ordenança afecta tant la zona urbana com la rural. 
 
7) Proposa un redactat alternatiu en l’article 5.a), en la definició d’animal domèstic per 
adaptar-lo a la definició establerta en el Decret Legislatiu 2/2008 (subratllat allò que 
proposa afegir o modificar): 
 
«a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell 
o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que 
treballen en l’agricultura.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«a) Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.» 
 
Consideracions: efectivament, el Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de protecció dels animals, estableix la següent definició per a animal 
domèstic que s’ha transcrit anteriorment, amb l’afegitó proposat en l’esmena. 
 
S’accepta l’al·legació i es modifica la definició d’animal domèstic de l’article 5.1.a) de 
l’ordenança, però amb el benentès que aquests tipus d’animal no són objecte 
d’aquesta ordenança, és a dir, els «que es crien per a la producció de carn, de pell o 
d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen 
en l’agricultura». 
 
Per tant, el redactat de l’article 5.1.a) de l’ordenança, quedaria de la següent manera 
(marcat en negreta allò que es modifica): 
 
«a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, 
de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i 
els que treballen en l’agricultura.» 
 
8) Proposa modificar el redactat de l’article 5.1.h), que defineix «animal salvatge urbà o 
peridomèstic» (subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
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«h) Animal salvatge urbà o peridomèstic: animal salvatge que viu compartint territori 
geogràfic amb les persones, referit als nuclis urbans dels pobles, i que pertany a les 
espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), 
estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i 
d’altres que s’han de determinar per via reglamentària.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«h) Animal salvatge urbà o peridomèstic: aquell que viu compartint territori geogràfic 
amb les persones, referit al nucli urbà de la ciutat, i que pertany a les espècies 
següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell 
(Sturnus unicolor i S.vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i d'altres que 
es puguin determinar per via reglamentària.» 
 
Consideracions: tenint en compte que la definició que s’indica en l’article 5.1.h) de 
l’ordenança es correspon a la definició exacta que s’estableix en el Decret Legislatiu 
2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, es 
desestima l’al·legació i es manté la definició aprovada inicialment. Ja que en el punt 
anterior s’ha sol·licitat la transcripció de la definició exacta del Decret Legislatiu 2/2008, 
no té sentit que en aquest punt no es faci de la mateixa manera. 
 
9) Proposa modificar l’article 7, (subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
«L’Ajuntament promourà activitats de sensibilització, foment d’actituds cíviques i 
tinença responsable d’animals, tals com campanyes, sessions formatives a les 
persones propietàries o posseïdores d’animals, per tal de fer efectiva la 
corresponsabilitat entre la ciutadania. D'una manera especial, fomentarà el 
coneixement de la vida a pagès i instal·larà rètols als accessos a les zones rurals 
recordant l'existència d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals, i les obligacions i 
recomanacions d'aquesta ordenança en aquest àmbit.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«L’Ajuntament promourà activitats de sensibilització, foment d’actituds cíviques i 
tinença responsable d’animals, tals com campanyes, sessions formatives a les 
persones propietàries o posseïdores d’animals, per tal de fer efectiva la 
corresponsabilitat entre la ciutadania.» 
 
Consideracions: l’objecte de l’ordenança no és la de fomentar el coneixement de la 
vida a pagès ni senyalitzar els accessos a zones rurals. Es desestima aquesta 
al·legació 
 
10) Proposa modificar l’article 17.1 per establir l’obligació de dur els animals lligats, tant 
en zones urbanes com en zones rurals. El redactat proposat és el següent (subratllat 
allò que proposa afegir o modificar): 
 
1. Els animals s’han de dur lligats mitjançant un collar o arnès i una corretja o cadena, 
tant a les zones urbanes com a les zones rurals. L’arnès i el collar [...] 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«1. Els animals s’han de dur lligats mitjançant un collar o arnès i una corretja o cadena. 



 

 

L’arnès i el collar (...)» 
 
Consideracions: l’ordenança té abast municipal i no fa distinció de les zones urbanes i 
les rurals. Es desestima aquesta al·legació. 
 
11) També proposa modificar el redactat del títol de l’article 17, de la següent manera 
(subratllat allò que afegeix o modifica el paràgraf): 
 
«Article 17. Presència d’animals a la via i als espais públics o oberts» 
 
El redactat actual del títol d’aquest precepte és el següent: 
 
«Article 17. Presència d’animals a la via i als espais públics» 
 
Consideracions: es desestima aquesta al·legació perquè aquesta ordenança te abast a 
la via pública i als espais públics. 
 
12) Demana modificar el punt f) de l’article 53.2, dedicat a les tipologies d’infraccions 
(subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
«f. Circular per la via pública, pels espais públics i pels espais oberts de les zones 
rurals i forestals amb un o amb diversos animals domèstics sense lligar per mitjà d’un 
collar o arnès i una corretja o cadena.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«f. Circular a la via i als espais públics amb un o amb diversos animals domèstics 
sense lligar per mitjà d’un collar o arnès i una corretja o cadena.» 
 
Consideracions: els espais públics inclouen les de zones rurals. Es desestima aquesta 
al·legació. 
 
13) Demana modificar el punt h) de l’article 53.2, dedicat a les tipologies d’infraccions 
(subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
«h. Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, als 
espais públics, a les fonts, als espais naturals i en terrenys particulars oberts i 
accessibles al públic de les zones rurals i forestals (camps i boscos). 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«h. Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via o espais 
públics o a les fonts.» 
 
Consideracions: Aquesta ordenança només te abast a la via pública i als espais 
públics. Per tant, es proposa el següent redactat alternatiu (marcat en negreta allò que 
es modifica): 
 
«h. Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, 
als espais públics i/o a les fonts, tant de zones urbanes com rurals.. 
 
14) Sol·licita eliminar l’apartat 18.4, que diu el següent: 
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«4. En espais d’ús públic situats en sòl rústic, no és obligatori que els animals estiguin 
lligats, llevat dels casos següents: 
 
- Els llocs on es concentrin ocasionalment diverses persones. 
- Els espais on es realitzi algun esdeveniment en què, per prudència, sigui 
recomanable portar l’animal lligat. 
- Que es tractin de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
L'Ajuntament podrà establir per avançat l’obligació de dur els gossos lligats en cas 
d’esdeveniments programats en què es prevegi que es pot donar algun dels supòsits 
anteriors, o en algunes zones en què, per les seves característiques o la intensitat d'ús 
ho consideri convenient.» 
 
Consideracions: és convenient mantenir aquest precepte perquè els gossos han de 
tenir un espai on poder gaudir i esbargir-se. No obstant això i vistos els motius pels 
quals sol·licita eliminar l’article 18.4, s’afegeix un altre supòsit que comportarà 
l’obligatorietat de lligar el gos. Per tant el redactat de l’article 18.4 és el següent (marcat 
en negreta allò que es modifica): 
 
«4. En espais d’ús públic situats en sòl rústic, no és obligatori que els animals estiguin 
lligats, llevat dels casos següents:  
 
- Els llocs on es concentrin ocasionalment diverses persones. 
- Els espais on es realitzi algun esdeveniment en què, per prudència, sigui 
recomanable portar l’animal lligat. 
- Que es tractin de gossos considerats potencialment perillosos 
- Quan el/s gos/sos envaeixin camps de conreu  
 
L'Ajuntament podrà establir per avançat l’obligació de dur els gossos lligats en cas 
d’esdeveniments programats en què es prevegi que es pot donar algun dels supòsits 
anteriors, o en algunes zones en què, per les seves característiques o la intensitat d'ús 
ho consideri convenient.» 
 
15) Proposa una modificació de l’article 19.1 perquè s’obligui a recollir i retirar els 
excrements de l’animal també dels camps, boscos i altres terrenys particulars(subratllat 
allò que proposa afegir o modificar): 
 
«1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures 
adients per tal que els seus animals no embrutin amb les deposicions les vies i/o 
espais públics o d'accés públic i estan obligades a recollir i retirar els excrements de 
l’animal immediatament i de forma convenient i netejar la part de via, espai públic o 
mobiliari que hagués resultat afectat. També estan obligades a recollir i retirar els 
excrements dels camps, dels boscos i d'aquells altres espais oberts que, tot i ser 
terrenys particulars, són accessibles al públic.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures 
adients per tal que els seus animals no embrutin amb les deposicions les vies i/o 
espais públics i estan obligades a recollir i retirar els excrements de l’animal 
immediatament i de forma convenient i netejar la part de via, espai públic o mobiliari 
que hagués resultat afectat.» 



 

 

Consideracions: s’accepta l’al·legació, de manera que el redactat de l’article 19.1 
quedaria d’acord amb la proposta feta (marcat en negreta allò que es modifica): 
 
«1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures 
adients per tal que els seus animals no embrutin amb les deposicions les vies i/o 
espais públics o d'accés públic i estan obligades a recollir i retirar els excrements de 
l’animal immediatament i de forma convenient i netejar la part de via, espai públic o 
mobiliari que hagués resultat afectat. També estan obligades a recollir i retirar els 
excrements dels camps, dels boscos i d'aquells altres espais oberts que, tot i ser 
terrenys particulars, són accessibles al públic.» 
 
16) Proposa un redactat alternatiu en l’article 19.5 que comporta que els serveis 
municipals hauran d’intervenir, a petició de les persones propietàries de camps, boscos 
i altres espais oberts, per recollir les deposicions deixades perquè siguin analitzades 
genèticament (subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
5. En cas que els serveis municipals trobin una deposició de gos a la via pública, plaça 
o parc i no es pugui identificar immediatament a quin animal correspon, se'n prendran 
mostres per a poder-les analitzar genèticament (ADN), identificar l'animal i el seu 
titular, i tramitar el procediment sancionador. En el cas de deposicions deixades en 
terrenys particulars oberts i accessibles al públic (camps, boscos i altres espais oberts), 
els titulars de la finca o de l'explotació de l'espai afectat podran sol·licitar la intervenció 
dels serveis municipals amb el mateix objectiu. La retirada de les mostres la farà 
sempre personal autoritzat, ja sigui propi de l'Ajuntament o d'una empresa que aquest 
hagi contractat amb aquesta finalitat, en presència d'un membre de la Policia Local o 
funcionari municipal i d’acord amb el protocol que s’estableixi per garantir que la 
recollida, transport i anàlisi de les mostres es fa amb totes les garanties tècniques. De 
la recollida de les mostres s’aixecarà una acta que, com a mínim, contindrà: 
identificació de la persona que fa la recollida i del membre de la Policia Local o 
funcionari/a municipal present, el lloc, l’hora i una fotografia. 
 
El redactat actual és el següent: 
  
«5. En cas de que els serveis municipals trobin una deposició de gos a la via pública, 
plaça o parc i no es pugui identificar immediatament l'animal al què correspon, 
prendran les mostres per a poder analitzar el seu registre genètic (ADN), identificar 
l'animal i el seu/va titular i tramitar el procediment sancionador. La retirada de les 
mostres la farà sempre personal autoritzat, ja sigui propi de l'Ajuntament o d'una 
empresa que aquest hagi contractat amb aquesta finalitat, en presència d'un membre 
de la Policia Local o funcionari municipal i d’acord amb el protocol que s’estableixi per 
garantir que la recollida, transport i anàlisi de les mostres es fa amb totes les garanties 
tècniques. De la recollida de les mostres s’aixecarà una acta que, com a mínim, 
contindrà: identificació de la persona que fa la recollida i del membre de la Policia Local 
o funcionari/a municipal que hi és present, el lloc, l’hora i una fotografia.» 
 
Consideracions: es tracta d’una ordenança que regula la tinença d’animals i l’impacte 
sobre la salut pública. Atès que en les zones rurals hi ha molta presència de fauna, és 
més possible que les defecacions quedin alterades per la presència d’altres animals. 
Per aquest motiu, es considera convenient que el/la funcionari/a hagi vist la infracció, 
per evitar costos innecessaris en analitzar mostres que poden haver estat 
contaminades per l’alta presència d’altres animals. Per aquest motiu, es proposa el 
següent redactat recollint la inquietud (marcat en negreta allò que es modifica): 
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«5. En cas que els serveis municipals trobin una deposició de gos a la via pública, 
plaça o parc i no es pugui identificar immediatament a quin animal correspon, se'n 
prendran mostres per a poder-les analitzar genèticament (ADN), identificar l'animal i el 
seu titular, i tramitar el procediment sancionador. Així mateix, un funcionari/a podrà 
retirar deposicions en terrenys particulars oberts i accessibles al públic sempre 
que dit funcionari/a hagi constatat directament la infracció. La retirada de les 
mostres la farà sempre personal autoritzat, ja sigui propi de l'Ajuntament o d'una 
empresa que aquest hagi contractat amb aquesta finalitat, en presència d'un membre 
de la Policia Local o funcionari municipal i d’acord amb el protocol que s’estableixi per 
garantir que la recollida, transport i anàlisi de les mostres es fa amb totes les garanties 
tècniques. De la recollida de les mostres s’aixecarà una acta que, com a mínim, 
contindrà: identificació de la persona que fa la recollida i del membre de la Policia Local 
o funcionari/a municipal present, el lloc, l’hora i una fotografia.» 
 
17) Proposa modificar el punt 3b de l’article 53, que regula les infraccions greus 
(subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
«b. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics de les 
vies públiques, dels espais públics i d'aquells terrenys particulars que són oberts i 
accessibles al públic, o no netejar els elements afectats per les deposicions.» 
 
El redactat actual és el següent: 
 
«b. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i 
als espais públics o no netejar els elements afectats per les deposicions.» 
 
Consideracions: s’aprova la modificació proposada (marcat en negreta allò que es 
modifica): 
 
«b. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics de les 
vies i als espais públics i d'aquells terrenys particulars que són oberts i 
accessibles al públic, o no netejar els elements afectats per les deposicions.» 
 
18) Demana afegir un cinquè punt a l’article 26, que regula la recuperació d’animals 
(subratllat allò que proposa afegir o modificar): 
 
«5. En cas que el titular denunciï als serveis municipals la pèrdua de l'animal, aquest 
estigui convenientment identificat i censat, i el propietari el reculli en menys de 24 
hores, no serà sancionat ni se li cobrarà cap servei. No es podran beneficiar d'aquesta 
excepció els gossos considerats molestos, és a dir, aquells que hagin estat capturats 
en vies, espais públics o terrenys particulars oberts i accessibles al públic més de dues 
vegades en sis mesos.» 
 
Consideracions: es denega aquesta al·legació perquè la intervenció del servei de 
recollida d’animals ja suposa una despesa per a l’ajuntament. 
 
19) Demana que l’ordenança i les al·legacions siguin analitzades pel Consell de la 
Pagesia. 
 
Consideracions: aquesta al·legació no pot prosperar perquè aquesta ordenança fa 
referència a aspectes de convivència tant en zones urbanes com rurals, però no 
afecten a l’activitat agrícola, ramadera o forestal. 



 

 

 
Fonaments legals 
 
D’acord amb el que disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les bases del règim local, que estableix que el Ple té les atribucions d’aprovació de 
les ordenances municipals. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2.d) 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. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases del règim local, així com els articles 63 i següents i 118 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en els que s’estableix el procediment d’aprovació d’ordenances. 
 
AQUESTA Àrea de Règim Intern, de conformitat amb el que disposa el Decret 
d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol de 2021, proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per la senyora DIVINA 
S.S, mitjançant el seu escrit amb Registre d’Entrada núm. 2022-E-RE-594, en el 
següent sentit: 
 
S’accepta la seva al·legació i es redueix el termini, de dos dies a 24 hores en que els 
gossos es poden deixar sols en el domicili. Per tant, l’article 13.4.f) passa a tenir el 
següent redactat: 
 
«f. No es podran deixar sols els gossos en el domicili més de 24 hores seguides sense 
atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona en qui deleguin.» 
 
La resta d’al·legacions es deneguen pels motius exposats en la memòria transcrita en 
els antecedents de fet d’aquests acords. 
 
Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per la senyora MARIA 
ISABEL M. A, mitjançant el seu escrit amb Registre d’Entrada núm. 2022-E-RE-1242, 
en el següent sentit: 
 
Es modifica el redactat en el sentit que per a persones propietàries que no tinguin el 
gos censat en l’ANICOM, si ho fan dins dels 6 primers mesos des de l’entrada en vigor 
de l’ordenança, podran veure’s beneficiats de la gratuïtat de l’obtenció del codi genètic. 
Per tant, es modifica el redactat de la DT 2a, quedant de la següent manera: 
 

«Segona. Obtenció del Codi genètic 
 

1. Les persones propietàries d'animals disposen de 9 mesos, a comptar des de la data 
d'entrada en vigor d'aquesta ordenança, per a facilitar a l'Ajuntament el Codi genètic 
del gos (codi ADN). Passat aquest període, les persones propietàries seran 
sancionades si no faciliten el codi genètic. 
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2. D'aquests 9 mesos, els 6 primers mesos es farà una campanya específica per a 
facilitar les persones propietàries de gossos l'obtenció d'aquest Codi de forma gratuïta 
en els centres col·laboradors que facilitarà l’ajuntament. Un cop exhaurits aquests 6 
mesos, l'Ajuntament no n'assumirà el cost i les persones propietàries hauran d’abonar 
els serveis d’extracció de sang o saliva als centres que lliurement triïn, i també s’hauran 
de fer càrrec de les despeses per l’obtenció del perfil genètic a través del laboratori que 
l’ajuntament li indiqui, previ pagament de la taxa corresponent» 
 

Com a conseqüència de la modificació del redactat de la Disposició Transitòria segona, 
es considera convenient modificar el redactat de l’article 39, quedant amb el següent 
redactat (marcat en verd allò que es modifica): 
 

«Article 39. Codi genètic (codi ADN) 
 

Les persones propietàries o posseïdores de gossos tenen l’obligació de facilitar el codi 
genètic de l’animal a l’ajuntament en un termini de tres mesos des del naixement de 
l’animal. En cas d’adquisició de l’animal o d’adopció el termini per a facilitar-lo és de 
trenta dies des de la data del fet. Aquest codi genètic ha de permetre obtenir un perfil 
genètic únic per a cada animal. 
 

Les persones propietàries podran triar el centre veterinari on poden extreure la sang o 
saliva del gos, però els serveis municipals li indicaran el laboratori on, necessàriament, 
han de lliurar la mostra de sang per obtenir el codi genètic, previ pagament de la taxa 
corresponent.» 
 

La resta d’al·legacions es deneguen pels motius exposats en la memòria transcrita en 
els antecedents de fet d’aquests acords. 
 

Tercer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions números 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 
16 i 17 formulades per la senyora MARIA FORNS ROCA, en representació del grup 
municipal – Sal-CUP-Alternativa Municipalista, RE 2022-E-RE-1325, mitjançant el seu 
escrit amb Registre d’Entrada núm. 2022-E-RE-1325, en el següent sentit: 
 

1) En relació al segon paràgraf del preàmbul, s’aprova el següent redactat: 
 

«Amb el temps, el nombre d'animals domèstics en el municipi s’ha incrementat 
progressivament i, en conseqüència, ha augmentat també la seva interacció amb les 
persones i les seves activitats, tant les socials com les econòmiques, tant en l'àmbit 
urbà com en el rural. Els governs i els serveis municipals han treballat per garantir una 
bona convivència entre els animals i les persones, mitjançant la promoció d'actituds i 
conductes cíviques que fomentin un model de municipi més net, més saludable i més 
sostenible, tenint en compte les característiques específiques tant de l'àmbit urbà com 
de l’àmbit rural. Tot, amb l'objectiu que la convivència sigui més fàcil i agradable per a 
tothom, també per als animals.» 
 
2) En relació al cinquè paràgraf del preàmbul, s’aprova el següent redactat: 
 
«Un dels problemes principals que afecta la ciutadania i la salut pública és la presència 
d’excrements canins a la via pública, als parcs i jardins, a les zones de joc infantil del 
municipi, així com també a les zones rurals, per tal com els excrements dels gossos 
són portadors de paràsits que, abandonats als sembrats o al mateix terra del bosc, 
poden ser i són massa sovint ingerits posteriorment pel bestiar en alimentar-se del 



 

 

farratge o la pastura. Actualment existeix una tecnologia que permet identificar les 
persones incíviques que no recullen els excrements de les seves mascotes mitjançant 
l’anàlisi de l’ADN dels excrements canins que es troben en els espais públics de l’àrea 
urbana o rural. En aquesta ordenança s’estableix l’obligació a les persones propietàries 
dels gossos a facilitar a l’Ajuntament l’ADN de les seves mascotes. L’objectiu d’aquesta 
regulació, com s’ha dit, és eliminar la presència d’excrements en els espais públics 
urbans o rurals per tal de millorar la salut pública i el civisme i la convivència.» 
 
3) En relació al sisè paràgraf del preàmbul, s’aprova el següent redactat: 
 
«D’altra banda també cal afegir que l’esterilització presenta molts avantatges, a banda 
d’evitar l’augment de gats a les àrees urbanes, com evitar patologies del sistema 
reproductor dels animals, evita el marcatge amb orina i les molèsties que causen 
durant l'època de zel.» 
 
4) En relació a l’article 18.1, s’aprova el següent redactat: 
 
«1. Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais del municipi, i, 
tenint en consideració les condicions idònies pels animals domèstics, l’Ajuntament 
podrà habilitar espais en els quals estarà permès deixar els animals sense lligar, sota 
l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora. Aquesta persona té 
l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar 
especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties a 
les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.» 
 
5) En relació a l’article 5.1.a) que defineix animal domèstic, s’aprova el següent 
redactat: 
 
«a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell 
o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que 
treballen en l’agricultura.» 
 
6) En relació a l’article 53.2.h) que regula les diferents tipologies d’infraccions, s’aprova 
el següent redactat 
 
«h. Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, als 
espais públics i/o a les fonts, tant de zones urbanes com rurals.. 
 
7) En relació a l’article 18.4, s’aprova el següent redactat: 
 
«4. En espais d’ús públic situats en sòl rústic, no és obligatori que els animals estiguin 
lligats, llevat dels casos següents: 
 

- Els llocs on es concentrin ocasionalment diverses persones. 
- Els espais on es realitzi algun esdeveniment en què, per prudència, sigui 
recomanable portar l’animal lligat. 
- Que es tractin de gossos considerats potencialment perillosos 
- Quan el/s gos/sos envaeixin camps de conreu  
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L'Ajuntament podrà establir per avançat l’obligació de dur els gossos lligats en cas 
d’esdeveniments programats en què es prevegi que es pot donar algun dels supòsits 
anteriors, o en algunes zones en què, per les seves característiques o la intensitat d'ús 
ho consideri convenient.» 
 
8) En relació a l’article 19.1, s’aprova el següent redactat: 
 
«1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures 
adients per tal que els seus animals no embrutin amb les deposicions les vies i/o 
espais públics o d'accés públic i estan obligades a recollir i retirar els excrements de 
l’animal immediatament i de forma convenient i netejar la part de via, espai públic o 
mobiliari que hagués resultat afectat. També estan obligades a recollir i retirar els 
excrements dels camps, dels boscos i d'aquells altres espais oberts que, tot i ser 
terrenys particulars, són accessibles al públic.» 
 
9) En relació a l’article 19.5, s’aprova el següent redactat: 
 
«5. En cas que els serveis municipals trobin una deposició de gos a la via pública, 
plaça o parc i no es pugui identificar immediatament a quin animal correspon, se'n 
prendran mostres per a poder-les analitzar genèticament (ADN), identificar l'animal i el 
seu titular, i tramitar el procediment sancionador. Així mateix, un funcionari/a podrà 
retirar deposicions en terrenys particulars oberts i accessibles al públic sempre que dit 
funcionari/a hagi constatat directament la infracció. La retirada de les mostres la farà 
sempre personal autoritzat, ja sigui propi de l'Ajuntament o d'una empresa que aquest 
hagi contractat amb aquesta finalitat, en presència d'un membre de la Policia Local o 
funcionari municipal i d’acord amb el protocol que s’estableixi per garantir que la 
recollida, transport i anàlisi de les mostres es fa amb totes les garanties tècniques. De 
la recollida de les mostres s’aixecarà una acta que, com a mínim, contindrà: 
identificació de la persona que fa la recollida i del membre de la Policia Local o 
funcionari/a municipal present, el lloc, l’hora i una fotografia.» 
 
10) En relació a l’article 53.3.b), que regula les infraccions greus, s’aprova el següent 
redactat: 
 
«b. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics de les 
vies i als espais públics i d'aquells terrenys particulars que són oberts i accessibles al 
públic, o no netejar els elements afectats per les deposicions.» 
 
11) La resta d’al·legacions (les núm. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 i 19) es deneguen pels 
motius exposats en la memòria transcrita en els antecedents de fet d’aquests acords. 
 
Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal de protecció, tinença i 
possessió dels animals domèstics de companyia de les Franqueses del Vallès amb el 
text de la qual figura com a document adjunt al present dictamen, incorporant les 
modificacions derivades de les al·legacions estimades. 
 
Cinquè.- PUBLICAR els presents acords amb el text íntegre de l’Ordenança Municipal 
de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de les Franqueses del Vallès 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. L’ordenança entrarà en vigor un cop 
es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i hagi 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 



 

 

 
Sisè.- ANUNCIAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona més amunt indicat. Publicar, igualment, 
aquest acord en el tauler d’anuncis en la seu electrònica. 
 
Setè.- FACULTAR al sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents i en 
general per a tot allò relacionat amb aquest assumpte. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (4), IEC-AM (2) i CsLFV (2), el vot 
en contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1) i l’abstenció 
de la regidora no adscrita, sent el resultat definitiu de 13 vots a favor, 1 vot en contra i 1 
abstenció. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=3 

 

 
4. Proposta d'adjudicació del contracte de concessió d’obres, subjecte a 

regulació harmonitzada, procediment obert i tramitació ordinària, per a la 
redacció del projecte, execució de les obres d’execució i explotació del 
servei d’una residència per a gent gran i centre de dia al carrer del Terme, 
número 15, de les Franqueses del Vallès, a l'Entitat Residència Tercera Edat 
L'Onada, S.L. 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 

Antecedents de fets 
 
Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és titular d’una parcel·la 
qualificada d’equipaments, en el carrer del Terme, núm. 15 de les Franqueses del 
Vallès, amb una superfície assignada de 3.066,44 m2, amb forma geomètrica 
considerada d’irregular, la qual forma part de l’anomenat Sector Z.  

 
La parcel·la consta inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca registral 
12.543, tom 2.614, llibre 245 i foli 181, i limita al nord i a l’est amb sòls ocupats per 
blocs aïllats plurifamiliars d’habitatges.  

 
- Qualificació del sòl: sistema d’equipaments comunitaris 
- Classificació del sòl: serveis a la comunitat 

• Educació 

• Assistència 

• Sanitat 

• Cultura 

• Esport 
 

El número de referència cadastral és el següent: 1675301DG4017N0001RK. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=3
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Segon.- La regidora de Gent Gran ha dictat una memòria de la qual s’extreu, entre 
d’altres, que l’estudi de viabilitat econòmic financer aprovat inicialment pel Ple de la 
Corporació el dia 25 de març de 2021 i que esdevingué aprovat definitivament en no 
presentar-se cap al·legació, recull la problemàtica que sovint pateixen les famílies pel 
fet que algun dels membres hagi d’estar ubicat en centres assistencials de municipis 
veïns, en el millor dels casos, o en residències més distants geogràficament.  
 
En el moment de confeccionar-se l’estudi, les Franqueses del Vallès tenia una població 
de més de 65 anys xifrada en 2.501 habitants. 
 
L’evolució de la població de 70 anys o més, en els darrers anys, ha estat la següent: 
 
- 01/01/2015:  1.646  persones 
- 01/01/2016:  1.691 persones 
- 01/01/2017: 1.737 persones 
- 01/01/2018:  1.777 persones 
- 01/01/2019:  1.888 persones 
- 01/11/2019:  1.953 persones 
 
La població més gran de 70 anys ha crescut en més de 300 persones en gairebé cinc 
anys. Això fa que es creï una necessitat assistencial en determinats casos i, per tant, 
poder disposar d’una nova residència per a gent gran i centre de dia.  
 
Tercer.- El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021, va aprovar 
inicialment l'estudi de viabilitat econòmic-financer per a la construcció i explotació del 
servei d'una residència per a gent gran i centre de dia de les Franqueses del Vallès, 
que esdevingué a definitiu al no haver-se formulat al·legacions ni reclamacions al 
mateix durant el termini d'informació pública per període d'un mes. Es va publicar el 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el taulell 
d'anuncis de la Corporació el dia 9 d'abril de 2021.  
 
Quart.- El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021, va aprovar, 
entre d'altres, l'inici de l'expedient de contractació referit, el que es transcriu literalment 
a continuació: 
 

“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del contracte de concessió 
d’obres per a la redacció del projecte bàsic i executiu, execució de les obres i 
explotació del servei de d’una residència per a gent gran i centre de dia a les 
Franqueses del Vallès, per procediment obert i tramitació ordinària, subjecte a 
regulació harmonitzada.  
 
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment de contractació, amb el benentès 
que la forma d’adjudicació serà la del procediment obert, mitjançant tramitació 
ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que 
hauran de regir la licitació d’aquesta licitació. 
 

Quart.- ANUNCIAR la licitació del contracte al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i en el Diari Oficial de la Unió Europea, 
per un termini de 30 dies, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci a 
l’oficina de publicacions de la Unió Europea.  



 

 

 

Cinquè.- DESIGNAR els membres de la Mesa de Contractació per procedir a la 
licitació del present contracte segons la relació següent: 
 

PRESIDENTA:  
Francesc Colomé Tenas, Alcalde, o persona en qui delegui. 

 

VOCALS:   
Maria Llonch Llonch, Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui. 
Joaquim Bach Fabregó, Interventor accidental, o persona en qui delegui. 
Maria Teresa Serra Benach, Cap d’àrea de gent gran, o persona en qui delegui. 

 

SECRETÀRIA DE LA MESA:  
Vanessa Cornadó Bausà, Tècnica Mig de l’Àrea de Règim Intern, o persona en qui 
delegui. 

 

Sisè.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries pels exercicis 2021, 2022 i 2023, del Pressupost general de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i per l'import següent, condicionant la 
mateixa a l’existència de crèdit pressupostari suficient. L’adjudicació queda  
condicionada a l’existència de crèdit en el Pressupost de l’anualitat en que es faci 
efectiva.                                                      

 

2021 300.000,00 € aplicació 11.2312.62217 
2022 350.000,00 € aplicació 11.2312.62217 
2023 350.000,00 € aplicació 11.2312.62217 

 

Setè.- DELEGAR en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords que siguin 
necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que es pugui produir o errada 
que es pugui detectar durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no 
exhaustiu, la modificació de possibles errades contingudes en els plecs 
administratius i tècnics, la designació dels membres que han de conformar la 
mesa de contractació. També es delega en la Junta de Govern Local la designació 
dels membres que han de conformar el comitè d’experts.    

 

Cinquè.- El dia 14 de març de 2022 es va trametre l’enviament de l’anunci de l’inici de 
l’expedient de contractació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), així com la 
respectiva publicació en el perfil del contractant d’aquesta Administració. El termini de 
presentació de les ofertes es va iniciar el dia 14 de març de 2022 i va finalitzar en data 
12 d’abril de 2022. 
 

Sisè.- Durant el període de presentació d’ofertes, que va finalitzar el dia 12 d’abril de 
2022, es va presentar oferta per una única empresa i/o entitat: 
 

L’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L., en data 12 d’abril de 2022 i amb 
registre d’entrada núm. 2022-E-RC-1423. 
 
Setè.- El dia 19 d’abril de 2022 es convoca als membres de la Mesa de Contractació, 
per tal que es reuneixin el dia 21 d’abril de 2022, a les 9.30 hores, però procedir a 
l’obertura del  Sobre Digital A, en acte privat.  
 
El dia 21 d'abril de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació per tal de procedir a 
l’obertura del Sobre Digital A, en acte privat.  
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L'oferta de l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. ha estat presentada en 
temps i forma mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya, amb registre d'entrada núm. 2022-E-RC-1423. El Sobre 
Digital A conté la declaració responsable degudament signada i el resguard acreditatiu 
del dipòsit de la garantia provisional del 3% del Pressupost Base de Licitació.  
 
A la vista de la documentació presentada per l'entitat licitadora, s'accepta la mateixa i 
es procedeix a publicar aquesta Acta en el perfil del contractant d'aquesta 
Administració.  
 
Vuitè.- El dia 19 d’abril de 2022 es convoca als membres de la Mesa de Contractació, 
per tal que es reuneixin el dia 21 d’abril de 2022, a les 9.35 hores, per procedir a 
l’obertura del Sobre Digital C, en acte públic.  
 
El dia 21 d'abril de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació per tal de procedir a 
l’obertura del Sobre Digital C, en acte privat.  
 
L'oferta de l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. ha estat presentada en 
temps i forma mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya, amb registre d'entrada núm. 2022-E-RC-1423. El Sobre 
Digital C conté la documentació que és valorable mitjançant un judici de valor, i que és 
la següent: 
 
a) Proposta tècnica respecte a la redacció dels projectes bàsic i executiu. 
b) Memòria d'equipament. 
c) Projecte d'explotació.  
d) Pla de neteja de les instal·lacions. 
e) Pla de manteniment del centre. 
 
La documentació valorable mitjançant un judici de valor no es troba signada per 
l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. Es tracta d'un defecte esmenable, i per 
tant, la Mesa de Contractació li requereix que aporti la documentació degudament 
signada en el termini de tres dies naturals a comptar des de l'endemà de la recepció 
del requeriment, amb advertiment que en cas de no atendre aquest requeriment en 
temps i forma, es tindrà per desistida del procediment de contractació.  
 
Es procedeix a publicar aquesta Acta en el perfil del contractant d'aquesta 
Administració.  
 
Novè.- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 
sessió ordinària del dia 5 de maig de 2022, aprova, entre d'altres, la designació dels 
membres que han de formar part del Comitè d'Experts de la present licitació.  
 
Aquesta resolució es publica en el perfil del contractant d'aquesta Administració.  
 
Desè.- El dia 1 de juny de 2022 es convoca als membres de la Mesa de Contractació, 
per tal que es reuneixin el dia 2 de juny de 2022, a les 12.00 hores, però procedir a 
l’obertura del Sobre Digital B, en acte públic.  
 

El dia 2 de juny de 2022 es reuneix la Mesa de Contractació per tal de procedir a 
l’obertura del Sobre Digital B, en acte públic.                                                                



 

 

Amb a caràcter previ, la Secretària de la Corporació dóna lectura de l’Informe de 
valoració del Sobre Digital C emès pels membres del Comitè d’Experts designat a 
l’efecte, en relació amb els criteris sotmesos a un judici de valor, el qual conclou que la 
puntuació obtinguda per l’empresa licitadora en aquest sentit ha estat de 159 punts. 
L'oferta de l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. ha estat presentada en 
temps i forma mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la 
Generalitat de Catalunya, amb registre d'entrada núm. 2022-E-RC-1423. El Sobre 
Digital B, que conté la documentació la puntuació de la qual s’obté a partir de la mera 
aplicació de fórmules, que es realitza a través de la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.  
                  
D'acord amb l'Acta de la Mesa de Contractació, la valoració del qual s’obté a partir de 
la mera aplicació de fórmules és la següent: 
 

PEM 4.264.000,00 € 

Equipament inicial 415.000,00 € 

% de potència d’energia fotovoltaica per sobre mínim CTE 1,00 % 

Nombre de llits a disposició de l’Ajuntament 3 

Nombre de places de centre de dia a disposició de l’Ajuntament 2 

Sistema pacient-infermera integrat al sistema de gestió informatitzat SI 

Dotació de càmeres de videovigilància SI 

Dotació de vehicle adaptat NO 

Sistema de connexió entre la plaça de Catalunya i la residència NO 

Reducció tarifa Tipus 2 24,98% 

Reducció tarifa Tipus 3 39,98% 

Reducció tarifa Tipus 2 de places de centre de dia 24,98% 

 

Abans de procedir a la valoració de la puntuació total obtinguda per la única oferta 
presentada, la Mesa de Contractació procedeix a la comprovació d’aquesta per si es 
troba incursa en presumpció d’anormalitat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
149.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
         
De conformitat amb allò que disposa la clàusula dissetena del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la present licitació, l’oferta presentada no es troba 
incursa en presumpció d’anormalitat. 
 
D'acord amb l'Acta de la Mesa de Contractació, la puntuació obtinguda per l’Entitat 
licitadora ha estat la qual s’indica a continuació:    
 

Criteris de valoració automàtica Ofert Puntuació 

PEM 4.264.000,00 € 2 
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Equipament inicial 415.000,00 € 2 

% de potència d’energia fotovoltaica per sobre mínim CTE 1,00 % 5 

Nombre de llits a disposició de l’Ajuntament 3 0 

Nombre de places de centre de dia a disposició de l’Ajuntament 2 0 

Sistema pacient-infermera integrat al sistema de gestió informatitzat SI 5 

Dotació de càmeres de videovigilància SI 5 

Dotació de vehicle adaptat NO 0 

Sistema de connexió entre la plaça de Catalunya i la residència NO 0 

Reducció tarifa Tipus 2 24,98% 2 

Reducció tarifa Tipus 3 39,98% 2 

Reducció tarifa Tipus 2 de places de centre de dia 24,98% 2 

 Total 25 

 

La puntuació final obtinguda és la que s’indica a continuació: 

 Puntuació 

Criteris de valoració automàtica 25 

Criteris subjectes a judici de valor 159 

Total puntuació 184 

 

D'acord amb l'Acta de la Mesa de Contractació, es proposa a l’òrgan de contractació 
l’adjudicació del contracte de concessió d’obres per a la redacció del projecte bàsic i 
executiu, execució de les obres i explotació del servei de d’una residència per a gent 
gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, per procediment obert i tramitació 
ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, a l’Entitat Residència Tercera Edat 
L’Onada, S.L. segons l’oferta que ha presentat, que inclou la proposta tècnica, la 
memòria d’equipament, el projecte d’explotació, el pla de neteja, el pla de manteniment 
així com les especificacions que es detallen a continuació: 
 

PEM 4.264.000,00 € 

Equipament inicial 415.000,00 € 

% de potència d’energia fotovoltaica per sobre mínim CTE 1,00 % 

Nombre de llits a disposició de l’Ajuntament 3 

Nombre de places de centre de dia a disposició de l’Ajuntament 2 

Sistema pacient-infermera integrat al sistema de gestió informatitzat SI 

Dotació de càmeres de videovigilància SI 

Dotació de vehicle adaptat NO 

Sistema de connexió entre la plaça de Catalunya i la residència NO 



 

 

Reducció tarifa Tipus 2 24,98% 

Reducció tarifa Tipus 3 39,98% 

Reducció tarifa Tipus 2 de places de centre de dia 24,98% 

 

La Mesa de Contractació, així mateix, fa l'advertiment que la proposta d'adjudicació de 
l'Entitat licitadora no crea cap dret al seu favor davant de l’Administració, de conformitat 
amb l’article 157.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

Per altra banda, la Mesa de Contractació també acorda requerir a l'Entitat licitadora 
perquè en el termini de deu (10) dies hàbils aporti la següent documentació: 
 

1. Documentació que acrediti que la societat està vàlidament constituïda i que 
conforme al seu objecte social, es pot presentar a aquesta licitació, mitjançant 
escriptura o estatuts. 
2. Documentació que acrediti que la persona que va signar la declaració ostenta la 
deguda representació. 
3. Declaració responsable d’adscripció dels mitjans previstos en la clàusula dotzena del 
plec de clàusules administratives particulars. 
4. Documentació que acrediti que disposa de la classificació empresarial o bé de la 
deguda solvència econòmica i financera, i tècnica i professional requerida a la clàusula 
dotzena del plec de clàusules administratives particulars. 
5. Documentació que acrediti la constitució de la garantia definitiva d’acord amb la 
clàusula vint-i-quatrena del plec de clàusules administratives particulars. 
6. Acreditar que es troba al corrent amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i 
Seguretat Social. 
 

Per altra banda, la Mesa de Contractació també informa a l'Entitat licitadora que si es 
troba inscrita en el Registre Oficial de Licitadores i Empreses Classificades del Sector 
Públic (ROLECE) o en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat 
(RELI) no caldrà acreditar la documentació 1), 2) i 3), si aquesta informació ja apareix 
en algun dels dos registres. Si és així, amb una declaració responsable dient que el 
que apareix en el ROLECE o en el RELI no ha variat, serà suficient. 
 

Es procedeix a publicar aquesta Acta en el perfil del contractant d'aquesta 
Administració.  
 

Onzè.- En data 25 d'abril de 2022 s'ha aprovat el Decret de la regidora de Gent Gran 
núm. 2022-1186, que acorda el següent:  
 

“Primer.- REQUERIR a l’empresa RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L’ONADA,SL, perquè 
en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació d’aquesta resolució, presenti la documentació degudament signada, pel 
registre electrònic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, degudament  signada 
Segon.- ADVERTIR que l’incompliment adequat d’aquesta resolució en el termini 
assenyalat, es considerarà desistit en aquest procediment de licitació. 
 

Tercer- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
       
En data 26 d'abril de 2022 s'ha notificat aquest Decret, amb registre de sortida núm. 
2655-2022.  
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Dotzè.- En data 15 de juny de 2022 i amb registre d'entrada núm. 2022-E-RE-2720, 
l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. ha aportat la documentació sol·licitada, 
presentada en temps i forma.  
 

L'Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. també ha fet el dipòsit de la garantia 
definitiva, d'acord amb allò exigit en la clàusula vint-i-quatrena del Plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la present licitador, que estableix que el licitador 
que ha presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva 
de 100.000 euros, de conformitat amb allò que estableix l'article 107.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.     
                                                                                                
Tretzè.- La Mesa de Contractació ha comprovat que l’Entitat Residència Tercera Edat 
L’Onada, S.L està degudament inscrita al Registre d’Empreses Licitadores i que 
compleix amb els requisits descrits al Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquesta contractació. 
 

Catorzè.- Totes les Actes de les reunions de la Mesa de Contractació i l’informe emès 
pel Comitè d’Experts es troben a disposició pública en el perfil del contractant 
d’aquesta Administració. 
 

Fonaments jurídics 
 

De conformitat a la legislació aplicable que a continuació es detalla: 

• Disposició Addicional Segona Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

• El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

• El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de 
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig). 

• La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu. 

• La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques. 

• La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.  

• El 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 regidora de Gent Gran proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el 
que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en 
deata 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.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat del contracte de concessió 
d’obres per a la redacció del projecte bàsic i executiu, execució de les obres i 
explotació del servei de d’una residència per a gent gran i centre de dia a les 
Franqueses del Vallès, per procediment obert i tramitació ordinària, subjecte a 
regulació harmonitzada.  



 

 

Segon.- ADJUDICAR a l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. el contracte de 
concessió d’obres per a la redacció del projecte bàsic i executiu, execució de les obres 
i explotació del servei de d’una residència per a gent gran i centre de dia a les 
Franqueses del Vallès, segons l’oferta que ha presentat, que inclou la proposta tècnica, 
la memòria d’equipament, el projecte d’explotació, el pla de neteja, el pla de 
manteniment així com les especificacions que es detallen a continuació: 
 

PEM 4.264.000,00 € 

Equipament inicial 415.000,00 € 

% de potència d’energia fotovoltaica per sobre mínim CTE 1,00 % 

Nombre de llits a disposició de l’Ajuntament 3 

Nombre de places de centre de dia a disposició de l’Ajuntament 2 

Sistema pacient-infermera integrat al sistema de gestió informatitzat SI 

Dotació de càmeres de videovigilància SI 

Dotació de vehicle adaptat NO 

Sistema de connexió entre la plaça de Catalunya i la residència NO 

Reducció tarifa Tipus 2 24,98% 

Reducció tarifa Tipus 3 39,98% 

Reducció tarifa Tipus 2 de places de centre de dia 24,98% 

 

Tercer.- APROVAR els drets i taxes per un import de 25,00 euros, d’acord amb el què 
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 
 

Quart.- APLICAR la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries 
pels exercicis  2022 i 2023, del Pressupost general de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, i per l'import següent, condicionant la mateixa a l’existència de crèdit 
pressupostari suficient. L’adjudicació queda  condicionada a l’existència de crèdit en el 
Pressupost de l’anualitat en que es faci efectiva.                                                      

 

2022 650.000,00 € aplicació 11.2312.62217 
2023 350.000,00 € aplicació 11.2312.62217 
 

Cinquè.- FACULTAR a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès per procedir a l'aprovació del reconeixement de les obligacions establertes 
en l'apartat anterior, segons els condicionants que estableixi aquest mateix òrgan i de 
conformitat amb el què estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeix aquest contracte.  
 

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. 
 

Setè.- REQUERIR a l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. la formalització en 
document contractual, sense que aquesta formalització es pugui efectuar abans dels 
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors, de conformitat amb l'article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 
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Vuitè.-  NOMENAR als/a les caps d'àrea de les regidories de Gent Gran i d'Urbanisme 
i Territori de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a responsables del 
contracte. 
 
Novè.- PUBLICAR al perfil del contractant d'aquesta Administració, mitjançant la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya anunci 
d’adjudicació d'aquest contracte.  
 
Desè.- FACULTAR a l'Alcalde de les Franqueses del Vallès, o bé per delegació seva, 
la regidoria de Gent Gran, tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a realitzar 
les gestions precises i signar els documents que es requereixi en compliment d’aquests 
acords. 
 
Onzè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre 
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (4) i CsLFV (2), i els vots en contra 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), Sal-CUP-Amunt (1) i de 
la regidora no adscrita, sent el resultat definitiu de 11 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=20220714&punto=4 
 

 

 
5.  Proposta relativa a l’aprovació de l’avanç de la modificació del Pla General 

d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de les 
condicions per a la implantació d’instal·lacions d’energia renovable 
fotovoltaica en sòl no urbanitzable 
 

 
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 29 de juliol 
de 2021 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar la suspensió, pel termini d’un any, 
de la concessió de llicències relacionades amb els usos d’instal·lacions de producció 
d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica, amb la finalitat d’estudiar la reforma del 
planejament urbanístic municipal en relació a aquests usos. 
VISTA la documentació aportada en data 29 de juny de 2022 amb Registre d’Entrada 
2022-E-RE-2923. 
 
TENINT EN COMPTE que la modificació preveu regular les condicions per a la 
implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=4


 

 

ATÈS que l’apartat 6a de la disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa estableix els supòsits als quals és 
d’aplicació l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
TENINT EN COMPTE que els articles 17 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental estableixen la documentació necessària així com el 
procediment per a la tramitació de l’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
ATÈS que l’avaluació ambiental és de caràcter preceptiu per a la tramitació de la 
modificació del planejament. 
 
VIST l’informe jurídic que s’incorpora en l’expedient. 
 

VIST l’informe de l’arquitecta municipal. 
 
DE CONFORMITAT amb el que preveuen la disposició addicional 8a de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, 
Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme i Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de bases del règim local. 
 
Aquest regidor de l’àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, 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 l’avanç de la modificació del pla general d’ordenació urbana de les 
Franqueses del Vallès per a la regulació de les condicions per a la implantació 
d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable junt amb el 
Document Ambiental Estratègic. 
 
Segon.- Trametre una còpia de l’Avanç de la Modificació puntual esmentada i del 
document inicial estratègic (DIE) a l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, incloent els 
projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable, en l’àmbit delimitat en el plànol 
que s'adjunta pels usos d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, amb excepció de 
de les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar (tèrmica i 
fotovoltaica) per a l’autoconsum. 
 
Quart.- Ordenar la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari ARA, i a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
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Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (5), PSC-CP (4), IEC-AM (2) i CsLFV (2), el vot 
en contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt (1) i l’abstenció 
de la regidora no adscrita, sent el resultat definitiu de 13 vots a favor, 1 vot en contra i 1 
abstenció. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220714&punto=5 
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