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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/9 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  28 de juliol de 2022  

Durada  Des de les 19.00 fins a les 21.07 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 

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: 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 
A) Part dispositiva i activitat de control  
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es 

delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1545 a 2022-1837 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2022 
 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/20 a 
JGL/2022/24 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 
1 i 30 de juny de 2022 

 
4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1719 de data 20 de juny, en 

què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia durant el període 
comprès entre els dies 1 i 28 d'agost de 2022 
 

5. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1736 de data 22 de juny, en 
què es resol revocar la delegació especial i general d'atribucions de la regidoria 
de Presidència i Processos Estratègics 
 

6. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1784, de data 28 de juny, en 
què es resol establir la presidència de la Comissió de Presidència 
 

7. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-2014, de data 15 de juliol, en 
què es resol donar-se per assabentat de la nova representant del grup municipal 
Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) en 
els òrgans col·legiats municipals i comissions 
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8. Donar compte dels Decrets de l'alcalde número 2022-1994 i 2022-2024, de dates 

14 i 18 de juliol respectivament, en relació a la condició de regidora no adscrita 
de la senyora Dolores Amaro Fitó 

 

 
B) Part resolutiva  
 
9. Proposta d'aprovació de la modificació dels representants de la Corporació als 

diferents òrgans col·legiats municipals a instància del grup municipal Imagina 
Esquerra en Comú - Acord Municipal 
 

10. Proposta d'aprovació del nomenament de vocal per formar part del plenari del 
Consell de la Pagesia, en representació dels pagesos del poble de Corró d'Amunt 

 
11. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del Conveni de col·laboració 

per a la cessió gratuïta d'un espai de les oficines ubicades a l'edifici municipal 
Can Ribas - Centre de Recursos Agraris a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, com a destí d'oficines pel seu personal 

 
12. Proposta d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes 

municipals de Cànoves i Samalús i de les Franqueses del Vallès de data 7 i 8 de 
juliol de 2022 

 
13. Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com 

a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès 

 
14. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu públic 

per les sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica per a l'exercici 
2022 

 
15. Proposta d'aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de 

viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2022 

 
16. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes 

de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord 
municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i la regidora no adscrita, i 
aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juliol de 2022, per 
reclamar una solució definitiva per a l’Escola d’Educació Especial Can Vila 

 

 
C) Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

 

 



A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL 

 

 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de les actes  
PLE/2022/7 i PLE/2022/8, que corresponen a les sessions ordinària del dia 30 de juny 
de 2022 i extraordinària del dia 14 de juliol 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 aquestes actes per unanimitat dels disset 
membres assistents, sobre els disset que de dret i que de fet componen la Corporació.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
  
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=1 

 

 

 
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els/les regidors/es 

delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1545 a 2022-1837 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2022 
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les resolucions dictades per l’alcalde i 
els/les regidors/es delegats/des de l’Alcaldia números 2022-1545 a 2022-1837 
corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny 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=20220728&punto=2 

 

 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 
JGL/2022/20 a JGL/2022/24 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2022 
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2022/20 a JGL/2022/24 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 30 de juny 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. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=2
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Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=3 

 

 
4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1719 de data 20 de 

juny, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia 
durant el període comprès entre els dies 1 i 28 d'agost de 2022 
 

 
Antecedents de fet 
 
1. L’alcalde que subscriu té previst absentar-se per raó de vacances, pel període 
comprès entre els dies 1 i 28 d’agost de 2022, ambdós inclosos.  
 
2. Per Decret de l’alcalde número 2021-2112, de data 22 de juliol, es va resoldre 
nomenar els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest ajuntament. 
 
3. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 17 de juny de 2022. 
 
Fonaments legals 
 
1. Els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; el 55 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; el 47 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 i el 8 del Reglament Orgànic Municipal, determinen 
que els tinents/es d’alcalde substitueixen l’alcalde o alcaldessa, per ordre de 
nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.   
 

2. L’article 44.2 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, en 
concordança amb l’article 9.3 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del sector públic, 
estableix que la delegació d’atribucions de l’alcalde s’ha de publicar preceptivament 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

3. L’article 44.4 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, 
determina que de la delegació d’atribucions de l’alcalde se’n donarà compte al Ple en 
la primera sessió que celebri.  
 

En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
 

RESOLC: 
 

Primer.- Delegar l’exercici de les atribucions d’aquesta Alcaldia, durant el període 
comprès entre els dies 1 i 28 d’agost de 2022, ambdós inclosos, en els/les tinents/es 
d’alcalde que s’indiquen tot seguit i pels períodes que també s’assenyalen:   
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=3


 

Marta Reche Lavado 
Quarta tinenta d’alcalde 

De l’1 al 7 d’agost de 2022 

Montse Vila i Fortuny 
Segona tinenta d’alcalde 

Del 8 al 14 d’agost de 2022 

José Antonio Aguilera Galera 
Primer tinent d’alcalde 

Del 15 al 21 d’agost de 2022 

Sònia Tena i Belmonte 
Tercera tinenta d’alcalde 

Del 22 al 28 d’agost de 2022 

 
Segon.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de la seu electrònica de la Corporació.  
 
Tercer.- Notificar la present resolució als tinents i tinentes d’alcalde, als membres de 
l’equip de govern, als portaveus dels grups municipals i a les àrees de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple de 
l’ajuntament. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=4 

 

 
5. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1736 de data 22 de 

juny, en què es resol revocar la delegació especial i general 
d'atribucions de la regidoria de Presidència i Processos Estratègics 
 

Antecedents de fet 
 
1. Per decret de l’Alcaldia número 2021-2122 de data 26 de juliol de 2021 es va 
resoldre, entre d’altres, nomenar i efectuar a favor de la regidora senyora Marina 
Ginestí i Crusells una delegació especial d’atribucions per a la gestió de la Regidoria 
de Presidència i Processos Estratègics, i nomenar i efectuar a favor de la tinenta 
d’alcalde senyora Sònia Tena i Belmonte una delegació general d’atribucions per a la 
gestió de la Regidoria de Presidència i Processos Estratègics.   
 
2. Per provisió de l’alcalde de data 22 de juny de 2022 es disposa que es considera 
convenient revocar la delegació especial i general d’atribucions de la regidoria de 
Presidència i Processos Estratègics. 
 

3. La secretària de la Corporació ha emès informe jurídic en data 22 de juny de 2022.  
 

Fonaments legals 
 

1. 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.  
 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=4
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2. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

3. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
govern i Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern a Catalunya. 
 

4. Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, 
 

RESOLC: 
 

Primer.- Modificar el decret d’Alcaldia número 2021-2122 de data 26 de juliol en què 
es va resoldre crear les àrees i regidories que integren l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i els seus Patronats municipals, així com efectuar delegacions 
especials i generals d’atribucions a favor dels regidors/es delegats/des i dels 
tinents/es d’alcalde, respectivament, en el sentit que es revoca la delegació especial i 
general d’atribucions de la regidoria de Presidència i Processos Estratègics, la qual 
és assumida per l’Alcalde de la Corporació.  
 

Segon.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 22 de juny de 2022. 
 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells, a 
la tinenta d’alcalde senyora Sònia Tena i Belmonte, als portaveus dels grups 
municipals i a les diferents àrees de l’Ajuntament. 
 

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que se celebri.  
 

Cinquè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província.  
 

Sisè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució a la seu electrònica i al Portal de 
Transparència municipal.   
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=5 

 

 
6. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1784, de data 28 de 

juny, en què es resol establir la presidència de la Comissió de 
Presidència 
 

Antecedents de fet 
 

1. El Ple, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2021, va acordar, entre d’altres, 
crear les Comissions Informatives següents: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=5


 
I.- Comissió de Govern i Economia, integrada per les regidories següents: 
-Hisenda. 
-Règim Intern. 
 
II.- Comissió de Territori i Ciutat, integrada per les regidories següents: 
-Agricultura i Medi Ambient. 
-Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats. 
-Obres, Serveis i Mobilitat. 
-Urbanisme. 
 
III.- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar, integrada per les regidories següents: 
-Feminisme i Igualtat. 
-Gent Gran. 
-Participació i Relacions Ciutadanes. 
-Polítiques Socials i Habitatge. 
-Sanitat i Salut Pública. 
-Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència. 
 
IV.- Comissió de Serveis a la Persona, integrada per les regidories següents: 
-Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
-Esports. 
-Pla de Barris. 
-Turisme. 
 
V.- Comissió de Presidència, integrada per la regidoria següent: 
-Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos 
Estratègics. 
 
2. En l’esmentat acord plenari de data 29 d’abril de 2021 es va determinar que la 
composició de cadascuna de les Comissions Informatives anteriors serà la següent: 
 

- President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde. 
- Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per 

resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals. 
 
3. Per Decret de l’alcalde número 2021-2558 de data 29 de setembre, s’ha resolt, 
entre d’altres, delegar les funcions de presidència, designar els representants dels 
grups municipals de la Corporació i determinar la periodicitat de les sessions 
ordinàries de les Comissions Informatives següents: 
 

- Comissió de Govern i Economia 
- Comissió de Territori i Ciutat 
- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar 
- Comissió de Serveis a la Persona 
- Comissió de Presidència 

 
4. Per Decret de l’alcalde número 2021-2558 de data 29 de setembre, s’ha resolt, 
entre d’altres, revocar la delegació especial i general d’atribucions de la regidoria de 
Presidència i Processos Estratègics, la qual és assumida per l’Alcalde de la 
Corporació. 
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Fonaments legals 
 
1. Article 125 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. 
 
2. Articles 16 i 17 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. 
 
En virtut de la facultat atorgada per acord plenari de data 29 d’abril de 2021, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Establir que l’Alcalde de la Corporació assumeix la presidència de la 
Comissió de Presidència, en substitució de la regidora senyora Marina Ginestí i 
Crusells, i que la regidora senyora Montse Vila i Fortuny és la suplent del president 
de la Comissió esmentada. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a les regidores senyores Marina Ginestí i 
Crusells i Montse Vila i Fortuny. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament.    
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=6 
 

 

 
7. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-2014, de data 15 de 

juliol, en què es resol donar-se per assabentat de la nova representant 
del grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (Sal-CUP-Amunt) en els òrgans col·legiats municipals i 
comissions 
 

 
Antecedents de fet 
 
Al Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019, es va 
donar compte de la constitució del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) integrat per la regidora Maria Forns Roca. 
 
Al 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=20220728&punto=6


Al Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 14 de juliol de 2022, la 
senyora Eva Navarrete Bachs va prendre possessió del càrrec de regidora de la 
Corporació en representació del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt), en substitució, per renúncia, de la 
senyora Maria Forns Roca.  
 
Fonaments de dret 
 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
Article 13 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports. 
Article 9 dels Estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut. 
Article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia. 
Article 4 del Consell escolar municipal. 
 
En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat que la senyora Eva Navarrete Bachs és la 
representant titular del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (Sal-CUP-Amunt), en substitució, per renúncia, de la senyora Maria 
Forns Roca, en els òrgans col·legiats municipals i comissions que s’indiquen a 
continuació: 
 
Junta de Portaveus 
Comissió Informativa d’assumptes de Ple 
Comissió Especial de Comptes 
Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports 
Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
Consell de la Pagesia 
Consell escolar municipal 
Comissió del Nomenclàtor 
Comissió de seguiment del contracte de gestió i explotació del servei municipal 
d’aigua potable 
Comissió de Govern i Economia 
Comissió de Territori i Ciutat 
Comissió d’Acció Comunitària i Benestar 
Comissió de Serveis a la Persona 
Comissió de Presidència 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la regidora senyora Eva Navarrete Bachs i a 
les àrees de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple de la 
Corporació. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=7 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=7


                                         Ple 2022/9 - 28/07/2022 – pàg. 11  

  

 

8. Donar compte dels Decrets de l'alcalde número 2022-1994 i 2022-2024, 
de dates 14 i 18 de juliol respectivament, en relació a la condició de 
regidora no adscrita de la senyora Dolores Amaro Fitó 
 

Decret 2022-1994 de 14 de juliol  
 

Antecedents de fet 
 

1. 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. Dolors Amaro Fitó al grup municipal 
Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal.  
 

2. Mitjançant escrit núm. 2022-E-RE-4000, de data 14 de juliol de 2021, presentat 
per la Sra. Dolors Amaro Fitó, es comunica al consistori la voluntat d’aquesta 
regidora de no formar part del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord 
Municipal.  
 

Fonaments legals 
 

1. Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 

2. Article 50.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 

En virtut de la facultats atorgades per la normativa de règim local, 
 

RESOLC: 
 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’adquisició de la condició de regidora 
no adscrita de la Sra. Dolors Amaro Fitó, amb efectes des del dia 14 de juliol de 
2022. 
 

Segon.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri el 
Ple de l’Ajuntament.  
 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la resta de càrrecs electes de la 
Corporació, àrees de l’Ajuntament i patronats municipals.  
 

 
Decret 2022-2024 de 18 de juliol 
 

Antecedents de fet 
 

1. 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. 



2. 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. Dolors Amaro Fitó al grup municipal 
Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal.  
 
3. Mitjançant escrit núm. 2022-E-RE-4000, de data 14 de juliol de 2021, presentat 
per la Sra. Dolors Amaro Fitó, es comunica al consistori la voluntat d’aquesta 
regidora de no formar part del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord 
Municipal.  
 
4. La Sra. Dolors Amaro Fitó ha jurat el càrrec de regidora de l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès en la sessió plenària de caràcter extraordinari celebrada el dia 
14 de juliol de 2022. 
 
5. El Decret d'Alcaldia núm. 2022-1994, de data 14 de juliol de 2022, estableix que 
aquesta Alcaldia es dóna per assabentada de l'adquisició de la condició de regidora 
no adscrita de la Sra. Dolors Amaro Fitó, amb efectes des del dia 14 de juliol de 
2022, i que efectua difusió d'aquesta condició a les diferents àrees de l'Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals.  
 
6. D'acord amb el règim jurídic específic dels regidors i regidores no adscrits que 
estableix la normativa legal vigent, així com la doctrina efectuada en aquesta 
matèria. 
 
7. Vist l'informe de la Secretària municipal de data 18 de juliol de 2022, segons el 
qual es concreten les especialitats del règim jurídic de la regidora no adscrita Sra. 
Dolors Amaro Fitó, així com la seva participació en els òrgans col·legiats municipals i 
els drets econòmics que comporten, efectuant especial menció a l'afectació de la 
dotació econòmica del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal.  
 
Fonaments legals 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.  
 
3. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals. 
 
4. Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
5. Article 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d'Esports. 
 
6. Article 9 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut. 
 
7. Article 7 del Reglament intern del Consell de la Pagesia. 
 
8. Article 4 del Consell Escolar Municipal.  
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En virtut de la facultats atorgades per la normativa de règim local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- ESTABLIR, d'acord amb l'informe jurídic que consta a l'expedient, que la 
Sra. Dolors Amaro Fitó, en la seva condició de regidora no adscrita, serà membre, 
amb dret i vot i els corresponents drets econòmics i polítics, dels següents òrgans 
col·legiats municipals i comissions que s'indiquen a continuació: 
 
Junta de Portaveus, respecte únicament el referent a les mocions 
Comissió Informativa d'assumptes de Ple 
Comissió Especial de Comptes 
Consell d'Administració del Patronat municipal d'Esports 
Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i  Joventut 
Consell de la Pagesia 
Consell escolar municipals  
Comissió del Nomenclàtor 
Comissió de seguiment del contracte de gestió i explotació del servei municipal 
d'aigua potable 
Comissió de Govern i Economia 
Comissió de Territori i Ciutat 
Comissió d'Acció Comunitària i Benestar 
Comissió de Serveis a la Persona 
Comissió de Presidència 
 
Segon.- ESTABLIR, d'acord amb l'informe jurídic que consta a l'expedient, que la 
Sra. Dolors Amaro Fitó, en la seva condició de regidora no adscrita, no podrà 
percebre la corresponent dotació econòmica prevista pels grups municipals. 
 
Tercer.- ESTABLIR, d'acord amb l'informe jurídic que consta a l'expedient, que 
l'adquisició de la Sra. Dolors Amaro Fitó com a regidora no adscrita afecta a la 
dotació econòmica del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i 
que per tant, la Intervenció municipal haurà de reduir proporcionalment les 
percepcions en aquest concepte del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-
Acord Municipal, amb efectes des del dia 14 de juliol de 2022.  
 
Quart.- ESTABLIR, d'acord amb l'informe jurídic que consta a l'expedient, que la Sra. 
Dolors Amaro Fitó, en la seva condició de regidora no adscrita, tindrà dret a formular 
precs i preguntes en igualtat de condicions a la resta de membres de la Corporació 
durant les sessions plenàries.  
  
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la resta de càrrecs electes de la 
Corporació, àrees de l’Ajuntament i patronats municipals, i en especial, l'Àrea 
d'Hisenda i Serveis Econòmics de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=8 

 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=8


 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
9. Proposta d'aprovació de la modificació dels representants de la Corporació 

als diferents òrgans col·legiats municipals a instància del grup municipal 
Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
  
1. El grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal ha presentat 
instància en data 6 de juny de 2022 i amb registre d'entrada núm. 2022-E-RE-2594, 
sol·licitant la modificació de diferents òrgans col·legiats municipals.  
  
Fonaments legals 
  
1. Article 48 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, que regula l’organització municipal. 
  
2. Articles 119 a 139 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. 
  
3. Article 32 del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès. 
  
4. Article 13 dels Estatuts del Patronat municipal d’Esports 
  
5. Article 2 dels Consells del Poble.  
  
Per tot això, vistes les designacions de representants sol·licitades, com a Alcalde-
President proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Designar els següents regidors i regidores del grup municipal Imagina 
Esquerra en Comú - Acord Municipal als òrgans col·legiats municipals següents: 
  
Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports 
  

Representant titular Representant suplent 

Rafael Bernabé Pérez Imma Ortega i Martí 

  
Consell de Poble de Llerona 
  

Representant titular Representant suplent 

Imma Ortega i Martí Rafael Bernabé Pérez 
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Consell de Poble de Corró d’Amunt 
  

Representant titular Representant suplent 

Rafael Bernabé Pérez Imma Ortega i Martí 

  
Consell de la Pagesia  
  

Representant titular Representant suplent 

Imma Ortega i Martí Rafael Bernabé Pérez 

  
Segon.- Establir que l'efectivitat del present acord serà des de l'endemà a l'aprovació 
del mateix per part del Ple municipal.  
  
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones designades i a les àrees de l’Ajuntament 
interessades. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents 
dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), CsLFV (2), Sal-CUP-Amunt 
(1) i de la regidora no adscrita (1). 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=9 

 

 
10. Proposta d'aprovació del nomenament de vocal per formar part del plenari 

del Consell de la Pagesia, en representació dels pagesos del poble de 
Corró d'Amunt 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
El Ple de la Corporació local, en sessió del dia 25 de juny de 2020, va acordar aprovar 
inicialment la modificació de l’article 7 del Reglament intern del 
Consell de Pagesia de les Franqueses del Vallès, el text íntegre del qual va ser publicat 
al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 174, de 16 de setembre de 2020 i 
elevat a definitiu posteriorment. 
   

L'article 7 esmentat estableix la composició del Plenari del Consell de la Pagesia. 
   

Atès que les entitats i/o els col·lectius establers en l’apartat b) de l’article 7 (excepte els 
pagesos dels nuclis de Bellavista i de Corró d’Amunt) van comunicar en el seu moment 
a l'Ajuntament la designació del seu representant, i com a tals van ser nomenats pel 
Ple de la Corporació. 
   

Vist que en data 31 de maig de 2022, mitjançant instància amb registre d’entrada 
número  2022-E-RC-3162, el Sr. Pere Costa Serrano sol·licita ser membre del Consell 
de la Pagesia en representació del pagesos de Corró d’Amunt. 
   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=9


 
La vocalia dels pagesos del nucli de Bellavista queda actualment vacant i dels 
representants dels pagesos de Corró d’Amunt queda un membre vacant. 
   

Aquesta regidoria de l'Àrea d'Agricultura i Medi Ambient, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2881, de 8 de novembre de 2021, proposa al 
Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents 
   

ACORDS: 
   

Primer.- NOMENAR com a membre integrant del plenari del Consell de la Pagesia, en 
qualitat de vocal, i en representació de l’entitat o col·lectiu que en forma part, al Sr. 
Pere Costa Serrano, en representació dels pagesos del poble de Corró d’Amunt. 
   

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones i entitats interessades. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), CsLFV (2) i de la 
regidora no adscrita (1), i l’abstenció de la regidora assistent del grup municipal Sal-
CUP-Amunt (1), sent el resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 abstenció. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=10 

 

 
11. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del Conveni de 

col·laboració per a la cessió gratuïta d'un espai de les oficines ubicades a 
l'edifici municipal Can Ribas - Centre de Recursos Agraris a favor del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a destí d'oficines pel seu 
personal 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
  
L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d'un bé de domini públic 
consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic núm. 19, d'aquest terme 
municipal, anomenat CAN RIBAS - CENTRE DE RECURSOS AGRARIS. 
  
El Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar un espai a la planta 
primera de 85,38 metres quadrats, i en la planta altell, de 36,18 metres quadrats, per 
un període de quatre anys, prorrogables anualment per un període de quatre anys 
més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines d'aquesta institució de manera temporal 
fins que adeqüin un espai a les seves pròpies instal·lacions. 
  
L'espai indicat anteriorment va ser cedit al Consell Comarcal del Vallès Oriental per un 
període de quatre anys, però tenint en compte la necessitat de continuar amb aquesta 
cessió, es procedeix a aprovar un nou conveni entre ambdues institucions.  
  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=10
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Fonaments legals 
  
De conformitat l’article 47.ñ) de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local, 
que estableix que l'acord de cessió gratuïta de béns a altres administracions o 
institucions públiques requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació local.  
  
En virtut del que disposen els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el 
Decret 336/19888, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals. 
  
AQUESTA Regidoria de l’Àrea de Dinamització Econòmica proposa al Ple de 
l’Ajuntament, 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 el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que es transcriu a 
continuació, l’objecte del qual és la cessió d’ús gratuït d’un espai dins de l’immoble Can 
Ribas - Centre de Recursos Agraris, el qual el Consell Comarcal destinarà a oficines 
pel seu personal:  
  
“CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA D’UN ESPAI UBICAT EN LA PLANTA 
PRIMERA I PLANTA ALTELL DE CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS DE LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 
   
Les Franqueses del Vallès, ..... de maig de dos mil vint-i-dos. 
   
REUNITS 
  
D’una banda, la senyora RAQUEL CONRADA CORTÉS GONZÁLEZ, amb DNI núm. (...) 
Regidora de l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
assistida per la secretària Sra. MARIA LLONCH LLONCH. 
  
I de l’altra, l’Il·lm. senyor ........................ actuant com a ........................ del CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, amb domicili a ........................ 
  
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar, 
  
MANIFESTEN 
  
I. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’un bé de domini públic 
consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic, núm. 10, de les Franqueses del 
Vallès, anomenat CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, i que és la seu de les 
àrees de Dinamització Econòmica, Sanitat i Salut Pública, Gent Gran, Agricultura, Territori i 
Sostenibilitat. Aquest bé figura en l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, amb la qualificació de bé de domini públic adscrit al servei públic.  
  
 



II. Que, l’ajuntament disposa d’un espai en l’immoble descrit en l’antecedent I, concretament en 
la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2. Per a la seva identificació, 
s’adjunten com a annexes núm. 1 i 2, sengles plànols per detallar el seu emplaçament exacte i 
la seva superfície i distribució. 
  
III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar l’espai descrit en 
l’apartat II durant un període de 4 anys, prorrogables anualment per un període de quatre anys 
més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines d’aquesta institució.  
  
IV. Que ambdues parts manifesten la voluntat de subscriure un CONVENI DE CESSIÓ 
GRATUÏTA D’ÚS DE LOCAL. Per tot el que s’ha exposat, les dues parts, en la representació 
que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord amb les següents clàusules i, en el seu 
defecte, amb subjecció al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
  
CLÀUSULES 
  
Primera. Objecte del conveni. L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS (des 
d’ara, l’AJUNTAMENT) cedeix al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (des d’ara 
CCVO) l’ús de forma gratuïta de l’espai ubicat en la planta primera i planta altell, amb unes 
superfícies de 85,38 i 36,18 m2, respectivament, de l’edifici CAN RIBAS – CENTRE DE 
RECURSOS AGRARIS, en el camí Antic de Vic, núm. 10, les Franqueses del Vallès, amb una 
superfície total de 121,56 m2, (a partir d’ara, es designa com a “espai cedit a Can Ribas”). La 
part cedida consta identificada en els dos plànols incorporats com a annex a aquest conveni.  
  
Segona. Ús de l’espai cedit de Can Ribas. El CCVO farà ús d’e l’espai cedit a Can Ribas per 
destinar-lo a oficines / dependències administratives del consell. També podrà fer ús dels 
següents espais: lavabos, accessos, ascensor, etc. 
  
Tercera. Obligacions del CCVO. El CCVO es farà càrrec de les despeses de subministrament i 
neteja que li pertoquin, en proporció a l’espai que és objecte de cessió d’ús, establint-se un 
import màxim mensual de 720 €.  
  
A aquest efecte, en els quinze dies següents a la finalització de cada mes de vigència del 
conveni, l’Ajuntament presentarà la justificació de l’import que es repercuteixi al CCVO i el 
CCVO en validarà, si és el cas, l’import.  
  
Quarta. Extinció de la cessió de l’ús. Aquest conveni quedarà sense efecte per les següents 
causes: 
  

• Manca de pagament de les despeses de subministrament i neteja.  

• Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.  

• Acabament del termini pactat.  

• Tancament de la instal·lació per raons de seguretat.  

• Raons d’ interès públic.  

• Qualsevol de les causes establertes a la llei.  
  
Cinquena. Termini de l’autorització. La cessió de l’ús té una durada de quatre anys, a comptar 
des del dia de la signatura del conveni present. No obstant això, aquest període es podrà 
prorrogar anualment, per un màxim de quatre anys més.  
  
Les pròrrogues s’aprovaran per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament.  
  
Sisena. Responsabilitat del CCVO. El CCVO, com a titular de l’activitat que es desenvoluparà 
en l’espai que és objecte de cessió, es fa directa i exclusivament responsable, eximint de tota 
responsabilitat a l’Ajuntament, pels danys que el CCVO pugui ocasionar pel desenvolupament 
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de la seva activitat a les persones, treballadors, clients, terceres persones, i a les coses, 
instal·lacions, els serveis i subministraments. El CCVO s’obliga a contractar una pòlissa de 
responsabilitat civil per respondre de tots els danys que es puguin derivar de la seva activitat en 
l’espai cedit.  
  
Setena. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest 
conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme, davant els Tribunals 
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
  
I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen el present conveni per 
duplicat, en el lloc i data esmentats.” 

   
Segon.- FACULTAR a la Regidoria de l'Àrea de Dinamització de les Franqueses del 
Vallès, per a la signatura del conveni aprovat en la present resolució.  
  
Tercer.- PUBLICAR el present conveni al Portal de Transparència de l'Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès. 
  
Quart.- COMUNICAR el present conveni al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
  
Cinquè.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de les Franqueses del Vallès els 
diferents tràmits en relació al present conveni de cessió, inclosa l'aprovació de les 
eventuals pròrrogues en cas que aquestes esdevinguin necessàries. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2) i de la regidora no 
adscrita (1), el vot en contra de la regidora assistent del grup municipal Sal-CUP-Amunt 
(1) i les abstencions dels regidors assistents del grup municipal CsLFV (2), sent el 
resultat definitiu de 14 vots a favor, 1 vot en contra i 2 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=11 
 

 

 
12. Proposta d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els 

termes municipals de Cànoves i Samalús i de les Franqueses del Vallès de 
data 7 i 8 de juliol de 2022 
 

 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
                  
En base a la documentació preparada per la Direcció General d’Administració Local 
(DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), els dies 15 de juny de 2022 i 7 de 
juliol de 2022 s’han reunit els representants municipals i de la Generalitat de Catalunya 
per realitzar l’operació de delimitació entre els municipis de les Franqueses del Vallès i 
de Cànoves i Samalús.  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=11


A l’expedient núm. 2244/2022 consta el certificat emès per la Secretària municipal de 
data 9 de juny de 2022, en que es certifica que en compliment d’allò que preveu l’article 
32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya, s’ha notificat l’inici de les operacions de delimitació 
entre l’Ajuntament de Cànoves i Samalús i les Franqueses del Vallès als propietaris de 
les finques afectades.  
 
D’acord amb l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Cànoves i Samalús i de les Franqueses del Vallès signada telemàticament en data 7 i 8 
de juliol de 2022 per part dels representants de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, que consta a l’expedient de referència.                                                                                                                              
 
Legislació aplicable 
 
La legislació aplicable en el procediment relatiu a l’operació de delimitació de terme és 
el següent: 
 
Els articles 22.2.b) i 47.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
L’article 54.1.b) i concordants del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret 781/1986, de 18 d'abril. 
 
L’article 25 i 114.2.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
El Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat per 
Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol. 
 
L’article 173.1.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
Fonamentació legal 
 
L'acta de l’operació de delimitació, amb els seus documents complementaris, s'ha 
d'aprovar pel Ple dels Ajuntaments interessats amb el quòrum de la majoria absoluta 
del nombre legal dels seus membres i en el termini màxim de tres mesos comptadors a 
partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
Al requerir-se el quòrum de la majoria absoluta, és preceptiu informe de la Secretària 
municipal, el qual consta a l’expedient i que va ser emès en data 13 de juliol de 2022.  
 
Aquesta àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia número 2021-2022, de 26 de juliol, publicat al BOPB en 
data 5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de 
juliol de 2021, l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Cànoves i Samalús i de les Franqueses del Vallès de data 7 i 8 de juliol de 2022, i 
que es transcriu a continuació: 
 

ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
MUNICIPALS DE CÀNOVES I SAMALÚS I DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

        
Aquesta reunió s’ha desenvolupat per mitjans telemàtics, segons el que preveu la Llei 29/2010, 
del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i amb les eines i 
solucions digitals corporatives de la Generalitat de Catalunya, amb les que es garanteix la 
identitat dels assistents, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es 
produeixen, la intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant el seu 
desenvolupament. 
 
Data: 7 de juliol de 2022 
Hora d’inici: 12.00 hores 
Hora d’acabament: 13.00 hores 
 
Hi assisteixen: 
 
En representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: 
 
Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, alcalde 
Sr. Jordi Ganduxé i Pascual, regidor 
Sra. Cristina Fuentes Moreno, tècnica 
Sra. Maria Llonch Llonch, secretària 
 
En representació de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús: 
 
Il·lm. Sr. Josep Cuch i Codina, alcalde 
Sra. Carmen Barrio Julio, regidora 
Sr. Manel Mangas Caballero, tècnic 
Sr. Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
 
En representació de la Generalitat de Catalunya: 
 
Sr. Adrià Lomas Ramon, tècnic designat conjuntament per la Direcció General d’Administració 
Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Els ajuntaments fan constar que s’ha comunicat la data d’inici de les operacions de delimitació 
als propietaris de les finques afectades, dels quals, el dia 15 de juny de 2022, van comparèixer 
els següents: 
 

• Sra. Maria Jose Alier 

• Sr. Sonia de Alier 

• Sr. Antoni Herrero 

• Sr. Antoni Herrero 

• Sr. Joan Cutrina 

• Sra. Eli Jorba 

• Sra. Lídia Estaire 

• Sr. Josep Pericas Oliveras 



 
Desenvolupament de les operacions: 
 
Els documents de partida són l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de 
término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Las Franquesas del 
Vallés y de Cánoves pertenecientes ambos a la provincia de Barcelona, de 23 d’abril de 1919, i 
els quaderns topogràfics annexes aixecats per l’Instituto Geográfico y Estadístico, i també l’acta 
de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes de l’alteració dels 
termes municipals de les Franqueses del Vallès i de Cànoves i Samalús, de 11 de juny de 2021. 
 
En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC), van elaborar el document Replantejament de la línia 
de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de les Franqueses del 
Vallès,, Fites F-1 a F-17, de 2 de juliol de 2021, en què es localitzen les fites reconegudes en 
aquesta acta. 
 
En data 8 d’abril de 2022 la DGAL va trametre una còpia del document esmentat als 
ajuntaments afectats. 
 
Posteriorment, els dies 15 de juny i 7 de juliol de 2022 s’han reunit els representants municipals 
i de la Generalitat de Catalunya i, en base a aquesta documentació, han realitzat les operacions 
de delimitació. 
 
Els representants dels ajuntaments de les Franqueses del Vallès i de Cànoves i Samalús 
accepten les coordenades UTM reals de les fites quarta (F4), vuitena (F8), novena (F9), onzena 
(F11), catorzena (F14), quinzena (F15), localitzades sobre el terreny, i les coordenades UTM 
teòriques de les fites primera (F1), segona (F2), tercera (F3), cinquena (F5), dotzena (F12), 
tretzena (F13), setzena (F16) i dissetena (F17). També acorden establir com a fita cinquena 
auxiliar (F5aux) la fita trobada a tocar de la posició teòrica de la F5, moure la fita sisena (F6), i 
reconèixer les fites setena (F7) i desena (F10), trobades a prop de la seva posició teòrica. Així 
mateix, acorden adaptar el traçat de la línia de terme a la realitat geogràfica existent. 
 
D’acord amb aquests antecedents, els representants dels ajuntaments reconeixen la línia de 
terme següent: 
 
Fita 1: se situa al sud del nucli de Ca l'Esmandia, a uns cent setanta metres al nord-oest de Cal 
Mestre Domingo. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de Cardedeu. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 445914,4 i Y: 4613801,4. 
 
Fita 2: se situa en un camp de conreu, a uns cent vint metres al nord-est de Can Manyosa i a 
uns cinquanta metres a l’oest del Camí de la Serra de la urbanització Ca l’Esmandia. La línia de 
terme reconeguda entre les fites primera i segona és la poligonal definida pels punts de 
coordenades UTM ETRS89 31N següents: 
 
Punt 1: X: 445914,4 i Y: 4613801,4 
Punt 2: X: 445903,0 i Y: 4613808,7 
Punt 3: X: 445886,3 i Y: 4613823,1 
Punt 4: X: 445884,0 i Y: 4613825,1 
Punt 5: X: 445881,1 i Y: 4613827,5 
Punt 6: X: 445874,6 i Y: 4613833,1 
Punt 7: X: 445865,7 i Y: 4613841,2 
Punt 8: X: 445850,6 i Y: 4613855,0 
Punt 9: X: 445843,6 i Y: 4613861,3 
Punt 10: X: 445835,4 i Y: 4613868,7 
Punt 11: X: 445840,3 i Y: 4613877,3 
Punt 12: X: 445840,2 i Y: 4613878,2 
Punt 13: X: 445840,7 i Y: 4613880,9 
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Punt 14: X: 445842,3 i Y: 4613890,0 
Punt 15: X: 445827,7 i Y: 4613894,7 
Punt 16: X: 445823,1 i Y: 4613895,9 
Punt 17: X: 445818,2 i Y: 4613897,1 
Punt 18: X: 445813,3 i Y: 4613898,4 
Punt 19: X: 445806,6 i Y: 4613900,1 
Punt 20: X: 445807,5 i Y: 4613902,7 
Punt 21: X: 445804,1 i Y: 4613903,9 
Punt 22: X: 445803,9 i Y: 4613904,1 
Punt 23: X: 445794,9 i Y: 4613907,3 
Punt 24: X: 445787,7 i Y: 4613909,5 
Punt 25: X: 445773,2 i Y: 4613913,9 
Punt 26: X: 445773,1 i Y: 4613914,0 
Punt 27: X: 445769,3 i Y: 4613915,1 
Punt 28: X: 445769,3 i Y: 4613915,2 
Punt 29: X: 445759,0 i Y: 4613918,4 
Punt 30: X: 445748,1 i Y: 4613921,9 
Punt 31: X: 445724,2 i Y: 4613929,6 
Punt 32: X: 445703,3 i Y: 4613936,1 
Punt 33: X: 445680,3 i Y: 4613943,2 
Punt 34: X: 445671,6 i Y: 4613945,9 
Punt 35: X: 445670,8 i Y: 4613946,2 
Punt 36: X: 445665,4 i Y: 4613948,2 
Punt 37: X: 445660,2 i Y: 4613949,7 
Punt 38: X: 445628,5 i Y: 4613961,4 
Punt 39: X: 445608,2 i Y: 4613974,7 
Punt 40: X: 445542,0 i Y: 4614018,0 
Punt 41: X: 445526,5 i Y: 4614035,5 
Punt 42: X: 445478,6 i Y: 4614089,3 
Punt 43: X: 445475,5 i Y: 4614092,8 
Punt 44: X: 445460,2 i Y: 4614110,0 
Punt 45: X: 445457,1 i Y: 4614113,5 
Punt 46: X: 445461,4 i Y: 4614118,3 
Punt 47: X: 445465,5 i Y: 4614124,9 
Punt 48: X: 445469,5 i Y: 4614132,4 
Punt 49: X: 445474,0 i Y: 4614140,6 
Punt 50: X: 445478,2 i Y: 4614147,5 
Punt 51: X: 445481,4 i Y: 4614153,9 
Punt 52: X: 445486,3 i Y: 4614162,0 
Punt 53: X: 445499,0 i Y: 4614181,2 
Punt 54: X: 445509,6 i Y: 4614195,7 
Punt 55: X: 445519,9 i Y: 4614208,1 
Punt 56: X: 445493,9 i Y: 4614253,0 
 
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 445493,9 i Y: 4614253,0 
 
Fita 3: se situa al capdamunt del Turó del Senyor. La línia de terme reconeguda entre les fites 
segona i tercera és la recta compresa entre les dues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N 
són: X: 445383,8 i Y: 4614694,4. 
 
Fita 4: se situa al nord-est de Cal Teixidor. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma 
rectangular de setze centímetres per vint centímetres de costats a la base i quaranta-cinc 
centímetres d’alçària. Conté les inscripcions següents: C1850, Cs i S17. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 445051,7 i Y: 4614934,0.  
 
 



Fita 5: se situa al marge oest de la carretera BV-5151. A sis metres a l’oest de la fita hi ha una 
fita testimoni de pedra en forma de prisma rectangular de vint-i-cinc centímetres per vint 
centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres d’alçària a la part treballada. S’ha 
trobat ajaguda i conté les inscripcions següents: C 1850. Les coordenades UTM ETRS89 31N 
de la fita testimoni són: X: 444752,4 i Y: 4615006,1. La línia de terme reconeguda entre aquesta 
fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N 
són: X: 444758,8 i Y: 4615005,8.  
 

Fita 6: se situa a l’eix del camí del veïnat de la Riera a can Rec, a l’oest de can Jan. La línia de 
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 444390,9 i Y: 4615152,2. 
 

Fita 7: se situa al marge est del camí del veïnat de la Riera a can Rec, a l’oest de can Clavets i 
al nord-est de can Jaume. Hi ha una fita en forma de prisma rectangular de vint-i-cinc 
centímetres per quinze centímetres de costats a la base i quaranta centímetres d’alçària. La 
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. 
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 444229,3 i Y: 4614998,6. 
 

Fita 8: se situa al marge sud-est del camí del veïnat de la Riera a can Rec, al nord-est de can 
Rec. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma rectangular de quinze centímetres per vint-i-un 
centímetres de costats a la base i trenta-cinc centímetres d’alçària. Conté gravades les 
inscripcions següents: C 1850, S13 i S. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i 
l’anterior segueix el marge est del camí del veïnat de la Riera a can Rec, on es troben situades 
ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 443832,0 i Y: 4614517,4. 
 

Fita 9: se situa al marge oest d’un camí, a l’est de can Rec. Hi ha una fita de pedra en forma de 
prisma rectangular de trenta centímetres per vint centímetres de costats a la base i cinquanta-
cinc centímetres d’alçària. Conté gravades les inscripcions següents: C 1850, S12 i C. La línia 
de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 443873,1 i Y: 4614431,3. 
 

Fita 10: se situa a l’indret conegut com les Termes, al sud d’una intersecció de camins al sud-est 
de can Rec. Hi ha una fita de formigó en forma de prisma rectangular de vint centímetres per 
dotze centímetres de costats a la base i quaranta-cinc centímetres d’alçària. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 443833,7 i Y: 4614351,3. 
 

Fita 11: se situa al marge est del camí de Can Prats, al nord-est de can Casa Vella i al nord del 
Camp Gran. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma rectangular de quinze centímetres per 
vint centímetres de costats a la base i quaranta-set centímetres d’alçària. Conté les inscripcions 
següents: C 1850 i S9. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la 
poligonal definida pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents: 
 

Punt 1: X: 443833,7 i Y: 4614351,3 
Punt 2: X: 443698,0 i Y: 4614300,8 
Punt 3: X: 443658,7 i Y: 4614285,5 
Punt 4: X: 443280,8 i Y: 4613848,4 
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 443280,8 i Y: 4613848,4. 
 

Fita 12: se situa al marge est del camí de Can Prats, al nord del Camp Gran. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix el marge est del camí de Can Prats on es 
troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 443228,6 i Y: 
4613746,9. 
 

Fita 13: se situa al marge est del camí de Can Prats, al nord d’on comença el camí d’accés a 
can Borra i can Monells. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix el 
marge est del camí de Can Prats on es troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM 
ETRS89 31N són: X: 443138,0 i Y: 4613597,4. 
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Fita 14: se situa al nord-est del bosc de Can Guilla. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma 
rectangular de quinze centímetres per vint-i-un centímetres de costats a la base i quaranta 
centímetres d’alçària. Conté gravades les inscripcions següents: 1850, S6 i LL. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior va en línia recta fins al punt de coordenades UTM 
ETRS89 31N X: 443133,0 i Y: 4613597,7, situat al marge oest del camí de Can Prats, 
continuant pel marge oest del camí de Can Prats fins al punt de coordenades UTM ETRS89 
31N X: 443098,1 i Y: 4613537,4, i a partir d’aquest punt va en línia recta fins a la fita catorzena. 
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 442738,5 i Y: 4613798,3. 
 
Fita 15: se situa al nord del bosc de Can Guilla. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma 
rectangular de quinze centímetres per vint centímetres de costats a la base i trenta-dos 
centímetres d’alçària. Conté gravades les inscripcions següents: 1850, S4 i LL. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior segueix la poligonal definida pels punts de 
coordenades UTM ETRS89 31N següents: 
 
Punt 1: X: 442738,5 i Y: 4613798,3 
Punt 2: X: 442662,0 i Y: 4613843,7 
Punt 3: X: 442531,0 i Y: 4613703,3 
Punt 4: X: 442521,6 i Y: 4613700,3 
Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 442521,6 i Y: 4613700,3. 
 
Fita 16: se situa al nord de la partida de Sant Iscle, de Santa Victòria i de Can Guilla. La línia de 
terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa entre les dues fites. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 442332,2 i Y: 4613628,0. 
 
Fita 17: se situa en un camp d'oliveres entre la partida de l'Artigassa, al nord, i de Sant Iscle, de 
Santa Victòria i de Can Guilla, al sud. Hi ha una fita de pedra de forma irregular de trenta-cinc 
centímetres per vint centímetres de costats a la base, trenta centímetres per quinze centímetres 
a la part superior i cinquanta centímetres d'alçària. La fita està desenterrada i es troba al peu 
d'una olivera. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta compresa 
entre les dues fites. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de la Garriga. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 442045,5 i Y: 4613641,8. 
Els punts localitzats sobre el terreny que consten a l’acta tenen precisió submètrica (2σ), mentre 
que la precisió dels altres punts depèn dels diferents documents cartogràfics utilitzats per 
determinar la seva posició. 
 
Finalment, s’estén la present acta amb la conformitat dels representants dels dos ajuntaments i 
que, d’acord amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
De la qual cosa en donen fe els secretaris dels dos ajuntaments. 
 
Signatures 
 

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N de la línia de terme   

      

Relació de coordenades UTM ETRS89 31N que defineixen la línia de terme d'acord amb allò que 
estableix l'article 33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 

 

 



FITA PUNT        X       Y 

F1  445914,4 4613801,4 

Línia F1 - F2 Punt 1 445914,4 4613801,4 

 Punt 2 445903,0 4613808,7 

 Punt 3 445886,3 4613823,1 

 Punt 4 445884,0 4613825,1 

 Punt 5 445881,1 4613827,5 

 Punt 6 445874,6 4613833,1 

 Punt 7 445865,7 4613841,2 

 Punt 8 445850,6 4613855,0 

 Punt 9 445843,6 4613861,3 

 Punt 10 445835,4 4613868,7 

 Punt 11 445840,3 4613877,3 

 Punt 12 445840,2 4613878,2 

 Punt 13 445840,7 4613880,9 

 Punt 14 445842,3 4613890,0 

 Punt 15 445827,7 4613894,7 

 Punt 16 445823,1 4613895,9 

 Punt 17 445818,2 4613897,1 

 Punt 18 445813,3 4613898,4 

 Punt 19 445806,6 4613900,1 

 Punt 20 445807,5 4613902,7 

 Punt 21 445804,1 4613903,9 

 Punt 22 445803,9 4613904,1 

 Punt 23 445794,9 4613907,3 

 Punt 24 445787,7 4613909,5 

 Punt 25 445773,2 4613913,9 

 Punt 26 445773,1 4613914,0 

 Punt 27 445769,3 4613915,1 

 Punt 28 445769,3 4613915,2 

 Punt 29 445759,0 4613918,4 

 Punt 30 445748,1 4613921,9 

 Punt 31 445724,2 4613929,6 

 Punt 32 445703,3 4613936,1 

 Punt 33 445680,3 4613943,2 

 Punt 34 445671,6 4613945,9 

 Punt 35 445670,8 4613946,2 

 Punt 36 445665,4 4613948,2 

 Punt 37 445660,2 4613949,7 

 Punt 38 445628,5 4613961,4 

 Punt 39 445608,2 4613974,7 

 Punt 40 445542,0 4614018,0 

 Punt 41 445526,5 4614035,5 

 Punt 42 445478,6 4614089,3 

 Punt 43 445475,5 4614092,8 
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 Punt 44 445460,2 4614110,0 

 Punt 45 445457,1 4614113,5 

 Punt 46 445461,4 4614118,3 

 Punt 47 445465,5 4614124,9 

 Punt 48 445469,5 4614132,4 

 Punt 49 445474,0 4614140,6 

 Punt 50 445478,2 4614147,5 

 Punt 51 445481,4 4614153,9 

 Punt 52 445486,3 4614162,0 

 Punt 53 445499,0 4614181,2 

 Punt 54 445509,6 4614195,7 

 Punt 55 445519,9 4614208,1 

 Punt 56 445493,9 4614253,0 

F2  445493,9 4614253,0 

F3  445383,8 4614694,4 

F4  445051,7 4614934,0 

F5  444758,8 4615005,8 

F5test  444752,4 4615006,1 

F6  444390,9 4615152,2 

F7  444229,3 4614998,6 

Línia F7 - F8 Punt 1 444229,3 4614998,6 

 Punt 2 444224,0 4614987,6 

 Punt 3 444212,8 4614973,8 

 Punt 4 444196,9 4614954,9 

 Punt 5 444155,4 4614907,3 

 Punt 6 444137,6 4614881,4 

 Punt 7 444124,5 4614868,4 

 Punt 8 444109,0 4614856,0 

 Punt 9 444099,7 4614848,0 

 Punt 10 444092,2 4614837,7 

 Punt 11 444085,7 4614828,2 

 Punt 12 444082,8 4614821,9 

 Punt 13 444076,4 4614813,3 

 Punt 14 444071,8 4614808,5 

 Punt 15 444060,9 4614796,1 

 Punt 16 444049,8 4614780,3 

 Punt 17 444044,4 4614773,4 

 Punt 18 444031,6 4614749,6 

 Punt 19 444026,0 4614737,9 

 Punt 20 444019,9 4614727,1 

 Punt 21 444017,2 4614720,7 

 Punt 22 444009,5 4614709,5 

 Punt 23 444000,9 4614697,5 

 Punt 24 443989,7 4614681,2 

 Punt 25 443981,2 4614668,8 



 Punt 26 443974,3 4614658,9 

 Punt 27 443966,6 4614649,9 

 Punt 28 443954,1 4614641,7 

 Punt 29 443944,0 4614633,6 

 Punt 30 443929,3 4614623,2 

 Punt 31 443919,2 4614614,7 

 Punt 32 443911,3 4614609,8 

 Punt 33 443902,2 4614602,2 

 Punt 34 443892,7 4614592,7 

 Punt 35 443883,0 4614582,7 

 Punt 36 443877,2 4614573,8 

 Punt 37 443866,9 4614559,7 

 Punt 38 443856,3 4614546,1 

 Punt 39 443843,8 4614530,4 

 Punt 40 443832,0 4614517,4 

F8  443832,0 4614517,4 

F9  443873,1 4614431,3 

F10  443833,7 4614351,3 

Línia F10 - F11 Punt 1 443833,7 4614351,3 

 Punt 2 443698,0 4614300,8 

 Punt 3 443658,7 4614285,5 

 Punt 4 443280,8 4613848,4 

F11  443280,8 4613848,4 

Línia F11 - F12 Punt 1 443280,8 4613848,4 

 Punt 2 443270,7 4613831,4 

 Punt 3 443254,4 4613799,8 

 Punt 4 443229,4 4613752,3 

 Punt 5 443228,6 4613746,9 

F12  443228,6 4613746,9 

Línia F12 - F13 Punt 1 443228,6 4613746,9 

 Punt 2 443223,0 4613743,0 

 Punt 3 443186,8 4613682,0 

 Punt 4 443167,0 4613646,0 

 Punt 5 443138,0 4613597,4 

F13  443138,0 4613597,4 

Línia F13 - F14 Punt 1 443138,0 4613597,4 

 Punt 2 443133,0 4613597,7 

 Punt 3 443131,8 4613590,5 

 Punt 4 443125,4 4613579,9 

 Punt 5 443098,1 4613537,4 

 Punt 6 442738,5 4613798,3 

F14  442738,5 4613798,3 

Línia F14 - F15 Punt 1 442738,5 4613798,3 

 Punt 2 442662,0 4613843,7 

 Punt 3 442531,0 4613703,3 
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 Punt 4 442521,6 4613700,3 

F15  442521,6 4613700,3 

F16  442332,2 4613628,0 

F17  442045,5 4613641,8 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, a la 
Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), Sal-CUP-Amunt 
(1) i de la regidora no adscrita (1), i les abstencions dels regidors assistents del grup 
municipal CsLFV (2), sent el resultat definitiu de 15 vots a favor i 2 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=12 

 

 
13. Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que 

tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el 
pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del 
Vallès 
 

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
ATÈS que en relació a la finca de Can Santa Digna de Llerona, s’han atorgat llicències 
urbanístiques corresponents als expedients 1490/2021, per a les obres de reforç i 
consolidació de les cobertes i forjats dels pavellons agrícoles existents en la banda 
nord oest del pati de l’era de Can Santa Digna de Llerona, i expedient 4266/2021, per 
obres d’adequació per a ús de restauració. Pel que fa al primer dels expedients, la 
llicència va ser concedida per acord de la Junta de Govern local de 19 de maig de 
2022, mentre que la segona es va concedir per Decret 2022-1401, de 16 de maig. 
   
ATÈS que en dates 27 i 30 de maig de 2022, amb Registres d’Entrada números 2022-
E-RE-2470 i 2022-E-RE-2478, el senyor Pere Molins Garcia, en representació de la 
Fundació Mercè Fontanilles ha presentat escrits en els quals sol·licita l’aplicació de la 
bonificació de les liquidacions relatives a l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres associades als expedients, per tractar-se d’obres de millora d’una edificació 
inclosa al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 
   
TENINT EN COMPTE allò que preveu l’article 7.1 de l’ordenança fiscal núm. 13, 
conforme al qual podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost 
aquelles obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions 
incloses en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Les Franqueses 
del Vallès. 
   
ATÈS que la finca objecte de les obres es troba al Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès, a la fitxa LL-14. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=12


 
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme. 
   

DE CONFORMITAT amb allò que preveuen les ordenances fiscals de l’ajuntament de 
les Franqueses del Vallès, així com l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
   

Aquest regidor de l’àrea d’Urbanisme proposa al Ple de l’Ajuntament, 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.- Estimar les sol·licituds presentades en dates 27 i 30 de maig de 2022, amb 
Registres d’Entrada números 2022-E-RE-2470 i 2022-E-RE-2478, respectivament, pel 
senyor Pere Molins Garcia, en representació de la Fundació Privada Mercè Fontanilles, 
i, en conseqüència, bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, 
de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
   
Segon.- Donar de baixa les liquidacions núm. 2209000405 per import de 5.117,45 € i 
2209000412, per import de 5.006,16 €, en concepte de taxa i impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, corresponent als expedients 4266/2021 i 
1490/2021 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 
d’aquest Ajuntament. 
   
Tercer.- Aprovar les liquidacions núm. 2209000508, per un import de 441,37 €, i 
2209000509, per import de 390,76 € en concepte de taxa i impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, corresponent als expedients 1490/2021 i 4266/2021, un cop 
aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord amb el que disposen les 
vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
   
Quart.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament. 
   
Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels regidors/es assistents 
dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), CsLFV (2), Sal-CUP-Amunt 
(1) i de la regidora no adscrita (1). 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=13 

 

 
14. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu 

públic per les sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica per 
a l'exercici 2022 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=13


                                         Ple 2022/9 - 28/07/2022 – pàg. 31  

  

La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
FETS  
   
1. L’article 127 en relació amb l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
determina que els ajuntaments poden establir i exigir preus públics per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de competència municipal. 
   
2. Els articles 41 s 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
determinen els aspectes normatius que regulen els preus públics municipals, l’art. 44 i 
45 fixen la quantia i la gestió.  
   
3. L’article 11 de la vigent Ordenança fiscal general reguladora dels preus públics 
indica el procediment per a l’establiment i fixació d’aquests preus. 
   
4. La cap del Gabinet de Comunicació i Premsa i Imatge de l’Ajuntament i responsable 
de l’organització del Projecte de Memòria Democràtica ha elaborat una proposta per a 
l’establiment i fixació del preu públic per a l’activitat de sortides vinculades al Projecte 
de Memòria Democràtica de les Franqueses del Vallès, en el marc de la 
Commemoració del 80è aniversari del bombardeig a les Franqueses del Vallès, amb 
l’objectiu de donar a conèixer i promoure la recerca dels fets transcorreguts a 
Catalunya i a les Franqueses, en concret, durant la Guerra Civil i els anys del 
Franquisme. 
  
5. Vist que es considera convenient aprovar el preu públic a satisfer pels usuaris de 
l’activitat de sortida vinculada al Projecte de recuperació de la Memòria Democràtica de 
les Franqueses del Vallès, dins l’ordenança fiscal núm. 17. 
   
FONAMENTS JURÍDICS 
   
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els articles 12 i 15 a 19, pel que fa a la modificació 
d’ordenança fiscal, i els articles 41 a 47 (reguladors dels preus públics). 
   
2. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària 
    
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 106.2. 
   
VIST que l’interventor ha elaborat la memòria econòmica-financera per a l’establiment 
del preu públic per la Sortida vinculada al Projecte de recuperació de la Memòria 
Democràtica.  
   
Vistes la Memòria Econòmica de la Intervenció i l’informe de la Secretaria Municipals. 
 
Aquesta regidora de l’àrea d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament, 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 el Ple de la Corporació en sessió del dia 
29 de juliol de 2021, l’adopció dels següents:  
  
ACORDS: 
   



Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 
41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment del preu públic per 
l’activitat de sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica. Amb el detall 
següent: 
   

PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17   
.../...  
7. ALTRES PREUS PÚBLICS 
   

Sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica  
   

- Fins a 14 anys. Preu 17,50€  
- A partir de 15 anys. Preu 35,00€ 
   

Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, 
general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels 
acords. 
   
Tercer.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord i de l’expedient, per un 
període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província. 
   
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
   
Quart.- PUBLICAR els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió 
per a coneixement general. 
   
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’acord definitiu 
de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, així com el text refós. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5), IEC-AM (2), CsLFV (2) i de la 
regidora no adscrita (1), i el vot en contra de la regidora assistent del grup municipal 
Sal-CUP-Amunt (1), sent el resultat definitiu de 16 vots a favor i 1 vot en contra. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=14 

 

  

15. Proposta d'aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport 
de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del 
Vallès i la Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2022 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=14
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La secretària presenta la proposta que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest 
servei, donat què, d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre la 
Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de 
concessions interurbanes atorgades per la Direcció General de Transports i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’una altra banda, davant la necessitat 
d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un servei 
més sostenible respectant en tot moment la  legislació del transport que no possibilita 
la constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, el 13 de 
febrer de 2013 les parts van formalitzar un conveni per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
la Roca del Vallès. Aquest conveni va prorrogar la seva vigència durant els exercicis de 
2014, 2015, 2016 i renovar per a l’exercici 2017. Amb data 22 de febrer de 2018 es va 
signar un nou conveni, el 28 de juny de 2018 es va subscriure una Addenda a dit 
Conveni. A partir d’aquest moment es decideix aprovar un conveni anual que permetrà 
fer els canvis de disseny per la millora del transport públic en els 4 municipis de la 
xarxa Transgran. En data 29 d’octubre de 2019 es va formalitzar el conveni per el 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. En data 24 de 
setembre de 2020 es va aprovar el Conveni per el període comprès entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2020. I en data 29 d’abril de 2022 es va aprovar el Conveni per 
el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una sèrie d'actuacions 
per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar 
una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret a 
la mobilitat, i considera necessari el manteniment del servei de transport públic de 
viatgers per carretera entre Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca 
del Vallès. 
 
Els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la 
Roca del Vallès consideren necessari mantenir l’oferta de servei públic regular de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
la Roca del Vallès, per donar continuïtat a la coordinació del serveis urbans i 
interurbans en aquest àmbit territorial per tal d’atendre les necessitats de mobilitat dels 
habitants dels seus municipis.  
 
L’Empresa Sagalés SA és concessionària de la comunicació entre les poblacions de 
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès és atesa pel 
servei regular de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines – Barcelona 
amb filloles (V-6439) i Barcelona – Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878; B-102). 
 
Per la Resolució de 28 d'octubre de 2003, es va aprovar el Pla d'innovació i millora de 
la qualitat d’Empresa Sagalés, SA. D’acord amb la clàusula sisena, el Pla d'innovació i 
millora de la qualitat presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de 
despesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat en quant a l'atorgament 
de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l'explotació de les concessions 
de les quals és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les mesures 
contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts 
públics resta supeditat al compliment de les condicions que puguin ser establertes en 



els programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu 
atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent de 
conformitat a la normativa vigent en matèria de subvencions i la que en cada cas sigui 
aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti. 
 

El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA no inclou, dins les 
mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la 
prestació dels serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de 
l’empresa concessionària, per la qual cosa es fa necessari preveure una compensació 
econòmica per atendre al desequilibri econòmic que produeix la concessió de la qual 
és titular l’empresa esmentada. 
 

L'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en els 
serveis de transport públic de viatgers que atenen els municipis de Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que formen part del sistema 
tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 

Tant els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del 
Vallès, com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari mantenir 
unes condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per 
carretera adequades a la demanda existent i que garanteixin el dret de mobilitat de les 
persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments dins del 
municipi com els de diversos barris als municipis propers, amb una coordinació 
adequada dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de 
transport existent. 
 

Vist l’esborrany del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament 
de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat empresa Sagalés, 
SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès per el període comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, en destaquem que l’import de l’aportació per 
part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès pel 2022 és de 172,836,35€ que 
corresponen al Transport urbà de les Franqueses del Vallès per les línies L1, L2 (20, 
21 i 22), L3 i L6  integrades en l’àrea urbana de Granollers, La Roca del Vallès i 
Canovelles i les Franqueses del Vallès. 
 

Amb les modificacions fetes en l’addenda de 29 de maig de 2018, en la que es realitza 
la conversió de l’antiga L6 “les Franqueses – Granollers” en l’actual L6 “Corró d’Avall – 
Hospital – Granollers” i la seva incorporació a les línies centrals de la xarxa Transgran, 
la línia va veure incrementat el seu recorregut i la seva amplitud horària i freqüència. 
 

El fet que la L6 passés a formar part de les Línies centrals ha augmentat el nombre 
d’usuaris amb origen i/o destí diferent de les Franqueses del Vallès, per tant era 
necessària una nova redistribució del repartiment del dèficit. 
 

Per aquest motiu, el finançament que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
destinava a aquesta línia va passar a formar part de l’aportació al total de les línies 
centrals de la xarxa, i s’acordà també que es mantindria aquesta aportació fins a la 
realització d’un nou estudi que proporcionés una distribució actualitzada del dèficit que 
cada ajuntament hauria d’assumir, a partir de les modificacions i millores efectuades. 
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Actualment ja s’han realitzat els estudis esmentats. El repartiment del dèficit per a les 
línies L1, L20, L21, L22, L3 i L6 es farà d’acord amb els percentatges acordats, segons 
l’informe fet per l’empresa Ecomou i que s’adjunta a l’annex 8. De les diferents opcions 
analitzades en aquest informe, s’apliquen els percentatges corresponents a la opció 2, 
els quals es detallen a continuació: 
 
    • Granollers: 68,59% 
    • La Roca del Vallès: 4,96% 
    • Les Franqueses del Vallès: 13,49% 
    • Canovelles: 12,96% 
 
El servei de transport de viatgers s’ha estat prestant de forma regular durant el 
transcurs d’aquest any 2022. 
 
VISTA la memòria justificativa del conveni de data 13 de juliol de 2022. 
 
VIST l’informe emès per l’àrea de Mobilitat en data 12 juliol de 2022. 
 
VIST l’informe emès per l’interventor en data 13 de juliol de 2022. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 55 i 57 de La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
 

2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 

3. Capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

4. Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern. 
 

5. Decret de l’alcalde núm. 2881/2021, de 8 de novembre de 2021. 
 

Aquesta Àrea de Mobilitat proposa al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d'Alcaldia número 2021-2022, de 26 de juliol, publicat al BOPB en 
data 5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de 
juliol de 2021, l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de 
transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès 
i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2022 per un import de 172.836,35 € per a la prestació del servei del transport urbà i un 
import de fins a 7.000 € en concepte d’atorgament de títols socials del servei transport 
públic que conformen les línies del TransGran, que es transcriu a continuació, l’objecte 
del qual és: 



 
“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat del 
Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat 
Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès 
 
INTERVENEN 
 
El Sr. Isidre Gavín i Valls, que actua en representació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en 
qualitat de Secretari de Territori i Mobilitat segons nomenament de data 10 de juliol de 2018 i en 
virtut de les atribucions que li confereix l’article 5.a) de la Resolució VPD/1035/2022, d’11 d’abril, 
de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 8648, de 
14.4.2022) i d’acord amb el que determina l’article 8.8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
El Sr. Pere Torres Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en 
endavant ATM), en qualitat de director general, amb NIF. P-5890049-I, i amb seu al carrer 
Balmes, 49, 6a planta, 08007 Barcelona, segons el nomenament del Consell d’Administració de 
l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l'article 11.e) del text 
refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 
(DOGC núm. 7315, de 23.2.2017). 
 
La Sra. Alba Barnusell i Ortuño, que actua en representació de l’Ajuntament de Granollers, en 
la seva qualitat d’alcaldessa segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 1 
d’abril de 2022, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 
 
El Sr. Emili Cordero Soria, que actua en representació de l’Ajuntament de Canovelles, en la 
seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny 
de 2019 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 
 
El Sr. Francesc Colomé Tenas, que actua en representació de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, 
de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 
 
El Sr. Albert Gil Gutiérrez, que actua en representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 
de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 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. 
 
I, el Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en representació de societat Empresa Sagalés, SA, 
en qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura de poder atorgada pel notari Ramón 
Costa i Fabra en data 2 de juny de 2020, amb el seu protocol 724.20. 
 
Les parts signants, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que 
intervenen en aquest conveni amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a 
subscriure’l, i a tal efecte, 
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ANTECEDENTS 
 
Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic 
ja que en aquella data es va posar en funcionament l’Estació del Nord del ferrocarril que va 
complementar la seva oferta amb el primer sistema de transport col·lectiu urbà amb un cotxe 
arrossegat per tres cavalls que sortia de Can Carrencà i travessava el Riu Congost. 
 
Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962 que es 
quan es publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 és el dia en què 
s'inaugura el primer servei clarament urbà i gestionat per l’empresa Gibert i ja posteriorment, 
des de l'any 1971, és l’empresa Autobuses de Granollers SL la que realitza el servei de 
transport urbà de viatgers.  
 
Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el termes 
municipals de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès alguns dels trajectes 
del bus urbà de Granollers transiten pels termes municipals d'aquestes poblacions mitjançant 
l'acord de les diferents administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i 
finançar conjuntament el dèficit econòmic generat. 
 
Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de 
transport públic que segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels seus habitants, tant 
pel que fa a la cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la conurbació urbana que 
formen els municipis propers com Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès i, 
alhora, permetre un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels 
serveis existents. 
 
Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest servei, donat 
què, d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre la Roca del Vallès, 
Canovelles i les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes 
atorgades per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins 
l'any 2028, i, d’una altra, davant la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels 
recursos, reduir despeses, oferir un servei més sostenible respectant en tot moment la  
legislació del transport que no possibilita la constitució d'una mancomunitat de municipis per a la 
gestió d'aquest servei, el 13 de febrer de 2013 les parts van formalitzar un conveni per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest conveni va prorrogar la seva vigència durant 
els exercicis de 2014, 2015, 2016 i renovar per a l’exercici 2017. Amb data 29 de maig de 2018 
es va signar un nou Conveni, el 31 de desembre de 2018 es va subscriure una Addenda a dit 
Conveni, en data 27 de gener de 2020 es formalitza el Conveni per al 2019, en data 13 d’abril 
de 2021es formalitza el Conveni per al 2020 i finalment en data 16 de febrer de 2022 es 
formalitza el Conveni per al 2021. 
 
La positiva experiència obtinguda amb aquest marc de col·laboració entre les parts per a oferir 
un nivell de servei de transport adequat als municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses 
del Vallès i la Roca del Vallès aconsellen la formalització d’un nou conveni que garanteixi la 
continuïtat en l’explotació dels referits serveis de transport, i per això les parts acorden la 
fórmula de la signatura d'aquest conveni i en aquest sentit,  
 
EXPOSEN 
 
1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, fixa a 
l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports 
terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya. 
 
L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de 
viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per la Llei  5/2020, del 29 d'abril, 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre 



les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix a l’administració autonòmica i als 
ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per a la coordinació dels transports urbans i 
els transports interurbans quan raons d'interès públic ho aconsellin. 
 
L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el Consorci per 
subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 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, els ajuntament de Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès tenen competències pròpies sobre el 
transport públic de viatgers. 
 
2. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està duent a terme una 
sèrie d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat 
d'efectuar una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret 
a la mobilitat. 
 
3. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix 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, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de 
millorar, fent ús del transport públic, de la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis 
veïns de la seva conurbació, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal 
de permetre una millor cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests 
municipis d’una forma més sostenible i eficient.  
 
4. Els ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, que 
participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic dels seus municipis, 
manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen les necessitats de mobilitat dels 
seus municipis especialment en relació a la ciutat de Granollers mitjançant una coordinació 
adequada dels serveis urbans i interurbans existents en aquest àmbit territorial. 
 
5. Empresa Sagalés SA és titular de la concessió per a l’explotació dels serveis regulars de 
transport públic de viatgers per carretera: 

• Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc de la qual es presten 
els serveis Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses del Vallès – 
Granollers, i  

• Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V-1878;B-102), en el marc de la qual es presta el 
servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de la Roca del Vallès de 
la Torreta, la Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de la Roca 
Village,  

 
totes dues de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. La Resolució de 28 d'octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de la qualitat 
d’Empresa Sagalés, SA. De conformitat amb la clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la 
qualitat presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de despesa per part del 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori quant a l'atorgament de 
futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l'explotació de les concessions de les quals 
és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot 
cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment 
de les condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la 
disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la tramitació 
prèvia de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de 
subvencions i la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels 
ajuts de què es tracti. 
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El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA no inclou, dins les mesures que 
s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la prestació dels serveis 
regulars de transport públic detallats en aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, 
per la qual cosa és necessari preveure una compensació econòmica per atendre al desequilibri 
econòmic que produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada. 
 

7. L'Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari integrat, considera 
positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en els serveis de transport públic 
de viatgers que atenen els municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès que formen part del sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 
 

8. Tant els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca 
del Vallès, com el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
consideren necessari mantenir unes condicions de prestació dels serveis de transport interurbà 
de viatgers per carretera adequades a la demanda existent i que garanteixin el dret de mobilitat 
de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments dins del 
municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una coordinació adequada 
dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de transport existent. 
 

9. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, mitjançant 
aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis de transport per 
carretera que comuniquen els diversos nuclis dels municipi de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i 
a les necessitats de transport detectades amb una major coordinació de la mobilitat urbana i 
interurbana per a afavorir l’eficiència i la racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que 
fixen un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir 
uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries. 
 

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb 
la prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 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, per bé que transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en 
aquest Conveni per tal de millorar la prestació als ciutadans. 
 

Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
ACORDEN 
 
Primer.- Objecte del Conveni 
 
Aquest Conveni, té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre 
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb la prestació durant 
l’exercici de 2022 de les comunicacions que es detallen en els annexos d'aquest Conveni dins 
del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines - 
Barcelona amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878;B-102), 
del qual és concessionària Empresa Sagalés, SA. Amb aquesta finalitat es defineixen: 
 

1. Les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei. 
2. La tarifació. 
3. El règim de finançament que garanteixi al concessionari l'equilibri econòmic necessari.  
4. La resta d’obligacions de les parts. 
 
Segon.- Línies, itineraris, freqüències de pas i parades del servei 
 
S’estableixen les línies següents:  
 



L1 Can Gili-Hospital-La Torreta 
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges) 
L21 Can Bassa- Hospital 
L22 Estació de Rodalies Granollers Centre -Bellavista 
L3 Plaça Europa - La Torreta 
L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells)  
L51 La Roca-Granollers  
L6 Corró d’Avall- Hospital-Granollers 
LXQ Taller Ocupacional “Xavier Quincoces” 
L 512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers 
 
Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a l’annex 1. 
 
Tercer.- Tarifes 
 
En els serveis de transport objecte d’aquest Conveni, a excepció de la línia LXQ, seran 
aplicables els títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 
 
Així mateix, serà aplicable el sistema de tarifació social que es detalla a l'annex 5. Els títols 
corresponents a aquesta tarifació aniran a càrrec de l’Ajuntament que els hagi promogut i 
inclouran el corresponent distintiu de l’Ajuntament promotor. 
 
Quart.- Actuacions i compromisos de les parts 
 
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’una banda, mitjançant 
la Resolució del director general de Transports i Mobilitat de data 24 d’octubre de 2018 i la 
Resolució de la cap del Servei Territorial de Barcelona de 18 de febrer de 2021, autoritzen a 
Empresa Sagalés, SA les modificacions necessàries en les condicions de prestació del servei 
públic regular de transport de viatgers per carretera, per a prestar els serveis de transport que 
són l’objecte d'aquest Conveni i, d’altra banda, participa en el finançament d’aquestes 
actuacions segons l’establert en el pacte cinquè. 
 
Els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del 
Vallès finançaran els serveis de transport establerts en aquest Conveni, d’acord amb les 
prescripcions descrites en el pacte cinquè, i promouran l’ús de cara al públic usuari.  
 
L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei especificat en 
aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Empresa Sagalés, SA es compromet a la prestació dels serveis de transport de viatgers 
esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni. En el cas de les 
expedicions a prestar íntegrament dins el casc urbà de Granollers les condicions seran fixades 
per l’Ajuntament de Granollers d’acord amb el previst en els annexos. 
 
Cinquè.- Règim econòmic i finançament del servei 
 
El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni el durà a 
terme el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i els ajuntaments 
de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès. 
 
En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà calculada 
com la diferència dels costos estimats d’explotació del servei, detallats en els pressupostos que 
s’adjunten com a annex 2, 3 i 4, i els ingressos obtinguts per l’explotació del servei, amb la 
fixació d’una aportació màxima de 1.617.354,65 euros per a l’any 2022, amb l’objectiu de 
mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari del servei regular de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. 
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Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les quanties que es 
detallen: 
 
- Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori: 154.899,29 euros. 
Aquesta aportació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori es 
farà efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida pressupostària de l’ATM 2022 41 
523 4700002 01, en els termes previstos en el pacte sisè. 
- Ajuntament de Granollers: 894.787,64 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
K3210.44110.47200. 
- Ajuntament de la Roca del Vallès 199.482,19 euros amb càrrec a les partides pressupostàries  
06 440 22301 - Transport Públic de La Roca del Vallès, 06 440 22300 - Transport Públic de La 
Torreta. 
- Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 172.836,35 euros, amb càrrec a la partida 
pressupostària 18 4411 22300.  
- Ajuntament de Canovelles 195.349,18 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 200 4411 
45000. 
 
En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior al màxim 
estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades es reduirà 
proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finançament del servei. 
 
En el cas de les línies L1, L20, L21, L22, L3, L6 i Línia 51 (la Roca del Vallès - Granollers) si 
l’import total a satisfer supera l’import inicialment previst, els ajuntaments procediran a abonar la 
desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat.  
 
El repartiment del dèficit per a les línies L1, L20, L21, L22, L3 i L6 es farà d’acord amb els 
percentatges acordats, segons l’informe fet per l’empresa Ecomou i que s’adjunta a l’annex 8. 
De les diferents opcions analitzades en aquest informe, s’apliquen els percentatges 
corresponents a la opció 2, els quals es detallen a continuació: 
 
- Granollers: 68,59% 
- La Roca del Vallès: 4,96% 
- Les Franqueses del Vallès: 13,49% 
- Canovelles: 12,96% 
 
En el cas de la línia LXQ l’import total és el que s’estableix en aquest conveni. 



 
El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni es revisarà anualment, si 
s’escau, d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat, sens 
perjudici d’altres acords als que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en 
el pacte onzè d’aquest Conveni. 
 
En el cas de les línies amb aportació de la Generalitat de Catalunya, L512 Cànoves - Corró 
d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers i L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. 
Can Castells), les aportacions a realitzar pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori i l’Ajuntament de Canovelles, es faran efectives de conformitat amb el previst 
en el pacte sisè. 
 
El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat amb 
motiu de la modificació de les seves condicions de prestació, en els termes previstos en el pacte 
vuitè, mitjançant la formalització de la corresponent addenda. 
 
La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, revisat d’acord 
amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat per la Generalitat de Catalunya en les 
tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per carretera des de la signatura 
d’aquest Conveni. 
 
Sisè-  Liquidació 
 
L’abonament de les aportacions econòmiques previstes pels ajuntaments de Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès s’efectuarà mensualment i per 
períodes vençuts, mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA en un termini 
màxim de seixanta dies des de la data de presentació de la factura documentada. En el seu 
defecte, i pels ajuntaments de les Franqueses del Vallès, de la Roca del Vallès i de Canovelles, 
farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de pagament corresponent, així com 
l’endós (annex 6) al banc designat per l’empresa.  
 
Amb aquesta finalitat Empresa Sagalés SA haurà de presentar davant els ajuntaments 
esmentats, dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant 
d’1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a cada ajuntament segons els quadre de 
l’apartat cinquè. Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria 
explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els 
ingressos obtinguts i les possibles incidències en la seva prestació. 
 
Cada mes Empresa Sagalés, SA haurà de presentar al Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori les estadístiques corresponents al mes anterior. 
 
Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, Empresa Sagalés, 
SA, presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què es detallin els ingressos 
tarifaris obtinguts, els ingressos corresponents a la realització de publicitat en els vehicles amb 
la determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord amb el 
previst al pacte desè d’aquest Conveni i les despeses d'explotació segons el model de costos 
dels annexos 2, 3 i 4, a fi de procedir a la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres 
que l’Autoritat del Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període 
corresponent. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació 
definitiva del servei s’abonaran mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA en un 
termini màxim de noranta dies des de la data de presentació de la factura documentada. 
 
L’aportació econòmica a realitzar pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori a l’ATM de Barcelona, s’efectuarà en el marc de les aportacions realitzades per la 
Generalitat de Catalunya a aquest consorci i es farà efectiva mitjançant el conveni d’adhesió al 
sistema tarifari integrat formalitzat amb l’empresa operadora Empresa Sagalés, SA i l’ATM de 
Barcelona. 
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Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que Empresa 
Sagalés, SA acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació de les factures o els 
comprovants corresponents. Així mateix, Empresa Sagalés, SA en compliment del previst al 
Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de 
dur a terme la comptabilitat diferenciada dels serveis de transport objecte del conveni per a 
cadascuna de les línies efectuant la corresponent imputació de costos de conformitat amb les 
normes comptables i fiscals vigents. 
 
Tanmateix, Empresa Sagalés, SA lliurarà l’informe de l’auditoria del compte d’explotació dels 
serveis objecte del present conveni realitzat per un auditor-censor jurat de comptes. 
 
Setè.- Liquidació del servei per a l’anualitat del 2021 
 
D’acord amb el conveni signat en data 16 de febrer de 2022, l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès assumeix el pagament pel dèficit del 2021 ocasionat per la incorporació de la L6 a les 
línies centrals, per un import de 110.234,72 euros. En el mateix conveni s’estableix un dèficit 
també per al 2021 per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i L6 d’1.220.640,60 euros. 
 
Les parts signants acorden que la liquidació dels serveis esmentats en el paràgraf anterior es 
farà conjuntament entre tots els municipis per un import d’1.330.875,32 euros, i atenent als 
percentatges establerts en aquest conveni, i que es detallen a continuació: 
 
- Granollers: 68,59% 
- La Roca del Vallès: 4,96% 
- Les Franqueses del Vallès: 13,49% 
- Canovelles: 12,96% 
 
En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior al màxim 
estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades es reduirà 
proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finançament del servei. En el 
cas que l’import total a satisfer superi l’import inicialment previst, els ajuntaments procediran a 
abonar la desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat. 
 
Vuitè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis  
 
Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de prestació dels 
serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de la Vicepresidència i de Po lítiques 
Digitals i Territori consultarà als ajuntaments signants sobre l’oportunitat de la modificació 
proposada. 
 
Les modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin proposar els 
ajuntaments signants s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa vigent. 
 
En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser recollides 
de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les condicions de prestació 
dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les condicions econòmiques de prestació 
dels serveis previstos en aquest Conveni, aquesta addenda inclourà també la corresponent 
revisió del pressupost. 
 
Novè.- Controls i inspeccions 
 
Els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, dins 
l’àmbit de les seves competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de caràcter 
material que considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis definits en aquest 
Conveni, i comunicaran al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
les incidències que, si és el cas, s’hagin detectat. 



Correspon, en tot cas, al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori la 
competència d'inspecció sobre els serveis de transport i l'adopció de les mesures 
sancionadores corresponents en el cas que es constati l'incompliment de les condicions de 
prestació, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en els termes previstos en la 
normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera. Els ajuntaments de 
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès podran proposar la 
incoació, si és el cas, del corresponent procediment sancionador en relació amb les infraccions 
que es detectin en el desenvolupament del servei de transport dins del seu terme municipal. Tot 
això, sens perjudici de la facultat que correspon a les parts per a la resolució d’aquest Conveni 
en els termes previstos en el pacte tretzè 
 
Desè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis  
 
El servei de transport objecte d’aquest conveni serà prestat amb un nombre de vehicles 
suficient per a garantir la seva correcta prestació. 
 
Els vehicles estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i hauran d'anar 
degudament identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge corresponent. Les 
despeses derivades de l’adaptació a la imatge dels vehicles aniran a càrrec de l’empresa 
concessionària.  
 
Empresa Sagalés, SA podrà destinar espais adequats en aquests vehicles per a l’explotació 
publicitària d’acord amb la normativa vigent, respectant, en tot cas, els requeriments d’imatge 
que puguin ser acordats pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
i els ajuntaments afectats. L’explotació dels espais publicitaris a les línies L1, L20 , L21, L22, L3 
i L6 anirà a càrrec de la dita empresa, que comptabilitzarà les dues terceres parts dels 
ingressos obtinguts com a ingressos publicitaris de les dites línies a efectes de calcular el dèficit 
d’explotació del servei de transport objecte d’aquest Conveni.  
 
Els ajuntaments signants es reserven el dret d’ús dels espais publicitaris d’acord al següent: 

• Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies L1, L20, L21, L22 
i L3. 

• Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L6 Corró 
d’Avall – Hospital – Granollers i de la línia 512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del 
Vallès) – Granollers. 

• Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies L41 Canovelles 
(Tibel) – Granollers, L42 Canovelles (Can Duran) – Granollers i L43 Canovelles (C. Castells) – 
Granollers. 

• La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L51 la Roca-
Granollers. 
 
La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui sufragarà les 
despeses corresponents al material necessari i a la seva col·locació i retirada, respectant en tot 
moment la integritat del vehicle. 
  
A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una antelació mínima 
suficient a Empresa Sagalés, SA. 
 
A l’annex 7 s’adjunta el model de la imatge que s’aplicarà al servei durant el 2022, excepte a la 
línia LXQ. 
 
Onzè.- Comissió de seguiment 
 
Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, encarregada de vetllar 
pel correcte desenvolupament de l’objecte d'aquest conveni i, en particular, per tal de: 
Fer la liquidació de les aportacions a satisfer per les administracions signants en els termes 
previstos a la clàusula sisena. 
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Fer el seguiment del material mòbil. 
Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei 
Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió dels serveis en funció 
dels resultats econòmics que es produeixin. 
Proposar criteris per a l’actualització dels pressupostos d’explotació dels serveis i de les 
aportacions a realitzar per part de les administracions signants en funció dels resultats dels 
treballs previstos en el pacte cinquè del conveni. 
 
Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la jurisdicció 
contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin entre les parts 
relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, amb l’objectiu de 
resoldre’ls de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, sense perjudici 
del previst en el pacte setzè. 
 
Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el 
funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions contingudes al 
règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Dotzè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2022, i produirà efectes fins a la liquidació de la despesa 
produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte. Aquesta vigència s’entén sense 
perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la signatura 
d’un nou conveni. 
 
Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte cinquè 
d'aquest Conveni.  
 
Un cop finalitzada la vigència del Conveni o acordada la seva resolució, l’Empresa Sagales, SA, 
cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest Conveni sense dret a 
percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o despeses realitzades. 
 
Tretzè.- Causes de resolució del conveni 
 
1. A banda de l’expiració del termini de vigència com a causa d’extinció ordinària, constitueixen 
causes d’extinció anticipada del present Conveni:  
 
- la resolució unànime acordada entre les parts que l’han subscrit; 
 

- la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants; també la resolució per part 
de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats; 
 

- la denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos, comunicada de forma fefaent 
a les altres parts, sense que això afecti les accions ja començades i pendents d’acabar o es 
procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cadascuna de les parts fins al moment de la 
resolució; 
 

- l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest 
Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu; 
 

- la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per 
carretera citat en l’acord primer; 
 

- la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes;  
 

- la decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni;  
 

- qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.  
 



2. En cas d’extinció anticipada, les administracions signants vetllaran per garantir l’adequada 
finalització de les actuacions en curs, i, en el seu cas, els mecanismes que, si escau, pugui 
garantir el servei públic de transport. 
 

Catorzè.- Publicitat i transparència 
 

Una vegada formalitzat el present acord i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web 
corporatiu de les parts signatàries o mitjançant els mecanismes de publicitat activa propi de 
cada entitat. 
 

Quinzè.-  Llei aplicable 
 

Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no s’hi 
preveuen es regeixen per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 

Setzè.- Jurisdicció i competència judicial 
 

Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser 
resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte onzè, restaran sotmeses a la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 172.836,35 € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 18 4411 22300 del pressupost general municipal de 
2022 per la despesa corresponent a l’exercici 2022 per a la prestació del servei del 
transport urbà esmentat. 
 

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa fins a un màxim de 20.000 € amb 
càrrec a la partida pressupostària 18 4411 48012 del pressupost general municipal de 
2022 per la despesa corresponent a l’exercici 2022 en concepte d'atorgament de títols 
socials del servei del TransGran. 
 

Quart.- FACULTAR a l’alcalde o per delegació d’aquest a la regidora de Mobilitat de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa 
referència a l’acord primer. 
 

Cinquè.- FACULTAR a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès per aprovar la liquidació definitiva de l’exercici 2022. 
 

Sisè.- INCLOURE el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès.  
 

Setè.- PUBLICAR el present acord i el conveni al Portal de transparència, així com la 
ressenya corresponent al BOP de Barcelona. 
 

Vuitè.- TRAMETRE’L al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.  
 

Novè.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA. 
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Desè.- FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via 
administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant 
del mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de 
recurs contenciós administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós 
administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui 
expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà 
desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició 
no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició 
és d’un més, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació. El termini per 
interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos 
mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es 
podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret. 
 
Altrament, en cas que l’interessat sigui una administració o organisme públic, si vol 
impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’ha d’interposar recurs 
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment 
davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i les abstencions 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), Sal-CUP-Amunt (1) i de 
la regidora no adscrita (1), sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 4 abstencions. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=15 

 

 
16. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, 

Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i la regidora 
no adscrita, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de 
juliol de 2022, per reclamar una solució definitiva per a l’Escola 
d’Educació Especial Can Vila 

 

La secretària presenta la moció aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 
de juliol de 2022, amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en 
Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i la regidora no adscrita, i 
l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista, que es transcriu íntegrament a continuació:  
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=15


 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès és un exemple 
arreu de Catalunya pel que fa a la seva qualitat educativa en l’àmbit de l’educació 
especial en l’etapa obligatòria. Un projecte innovador i de llarg recorregut, construït 
durant dècades pels seus professionals docents. 
 
L’escola de Can Vila forma part de l’Institut municipal de Serveis als Discapacitats 
(IMSD), un organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, 
que té per objectius la promoció i prestació de serveis a les persones amb 
discapacitat, el tractament multidisciplinari de les seves capacitats, l’assessorament a 
les seves famílies i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. L’IMSD gestiona tres centres més: el CDIAP (Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), el Centre Ocupacional del Bosc i el Taller 
Alborada, oferint així un servei integral a les persones amb discapacitat. 
 
L’Escola neix el 1971 com a Àngel de la Guarda, i inicialment la gestiona un Patronat 
amb participació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. El 1979 es trasllada a l’escola a 
la ubicació actual a Can Vila, que abans era una casa de colònies, a través d’una 
cessió pactada amb el llavors propietari dels terrenys, el Ministerio de Fomento, arran 
de l’expropiació de Gallecs que s’havia produït uns anys abans. Amb la cessió 
l’Ajuntament es va comprometre a mantenir i conservar la propietat i a no construir-hi. 
Posteriorment els terrenys van passar a ser de l’INCASOL, amb qui l’Ajuntament de 
Mollet passaria va signar les cessions posteriors dels terrenys i les edificacions en els 
mateixos termes.  
 
L’any 1988 l’antic Patronat es transforma en l’Institut Municipal de Serveis als 
Discapacitats Psíquics, actual Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, que 
assumeix la gestió de l’Escola de Can Vila. Des del 2017 l’escola forma part de la 
Xarxa d’Escoles Municipals d’Educació especial, sota el paraigües de la Diputació de 
Barcelona, juntament amb 8 centres municipals més de la província ubicats a 
Badalona, Granollers, Gavà, Cornellà de Llobregat i Terrassa. 
 
L’any 2001 i 2015, donades les necessitats creixents de matrícula del centre, el 
Departament d’Educació va impulsar primer la construcció de dos edificis 
“provisionals” als espais que fins llavors ocupava la piscina de Can Vila, i 
posteriorment de mòduls prefabricats al pati del centre. Això va suposar un increment 
fins als 120 primer i fins el 160 alumnes aproximats actuals del centre, els quals 
provenen de 24 municipis diferents, corresponents a 3 comarques diferents. En 
paraules del mateix Departament, es tracta d’un centre intermunicipal. 
 
Al mes de març del 2022 els greus problemes estructurals detectats uns anys abans 
s’acceleren i apareixen unes greus esquerdes que fan perillar la integritat dels mòduls 
“provisionals” instal·lats pel Departament d’Educació l’any 2002 i que obliguen a que 
aquests dos edificis estiguin clausurats des de l’1 de juliol de 2022.  
 
Els dos edificis clausurats donen servei aproximadament a uns 70 alumnes, 
corresponents als departaments de secundària i habilitats (de 13 a 21 anys). Però 
l’afectació és per al conjunt de l’Escola, ja que també hi ha ubicats serveis comuns 
com la secretaria, l’aula de música, fisioteràpia, logopèdia, entre d’altres. 
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Cal una intervenció d’urgència, doncs, que garanteixi la continuïtat del projecte de 
Can Vila a la seva ubicació actual, ja que és un referent com a projecte educatiu d’èxit 
gràcies a l’esforç i dedicació de tota la comunitat educativa, i és important per al 
manteniment de la qualitat educativa que es mantingui en l’espai actual. 
 
Hi ha una clara discrepància entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Departament 
d’Educació sobre qui ha d’assumir la inversió, i l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha 
decidit presentar un contenciós administratiu amb mesures cautelaríssimes, perquè 
sigui un jutge qui determini quina administració té la competència d’aquesta inversió. 
Mentrestant l’Ajuntament ha iniciat els tràmits d’urgència per instal·lar uns mòduls 
prefabricats a l’Escola que suposin una solució provisional per a iniciar el proper curs, 
a l’espera de la necessària inversió definitiva. 
 
Aquesta incertesa sobre el futur del projecte de l’Escola de Can Vila ha generat una 
lògica alarma i angoixa en tota la comunitat educativa que hi participa, que s’ha 
mobilitzat per exigir solucions que garanteixin la continuïtat del projecte i la seva 
qualitat. És obligació de totes les administracions treballar de forma lleial i coordinada 
per oferir solucions viables a curt i llarg termini que donin seguretat i estabilitat a la 
comunitat educativa de Can Vila. 
 
Alhora és evident que més enllà de la solució provisional per al proper curs, cal una 
solució definitiva que permeti la construcció d’un nou edifici, així com que aclareixi 
competències i responsabilitats i que asseguri el sosteniment econòmic del projecte. 
Per això cal entomar aquest debat amb la participació de tota la comunitat educativa 
de l’EEE de Can Vila i el Departament d’Educació, estudiant totes les possibilitats i 
arribant a un consens que permeti la preservació del projecte. Una proposta de 
solució consensuada on s’hauran d’implicar totes les administracions afectades, 
sobretot el departament d’Educació, però també la resta d’administracions locals 
afectades, fent-se corresponsables de la viabilitat de la proposta. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS:   
 
Primer.- Mostrar el suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la 
seva lluita per una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les 
alumnes puguin desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori. 
 
Segon.- Treballar amb la comunitat educativa de l’Escola Can Vila i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir una proposta consensuada de 
futur que aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la 
continuïtat, i que n’asseguri la sostenibilitat econòmica, consensuant-la i implicant 
també la resta d’administracions afectades, començant pel Departament d’Educació.  
 
Tercer.- Reclamar al Departament d’Educació que s’impliqui per tal de garantir la 
construcció d’un nou edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions 
provisionals al recinte educatiu. 
 
Quart.- Recolzar la via de la negociació i la cooperació en defensa dels interessos de 
la totalitat de l'alumnat de  l'Escola de Can Vila i dels interessos generals de la ciutat 
de Mollet i sempre dins de la lleialtat institucional. 
 



 
Cinquè.- Treballar amb l'empresa pública INCASOL per la regularització a nivell 
patrimonial de la utilització de les instal·lacions de Can Vila 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a l’AMPA de l’Escola Can Vila, a tots els Ajuntaments 
amb alumnat del seu municipi a Can Vila i al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=16 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 

17.Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

Les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20220728&punto=17 
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