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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/11 El ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  27 d’octubre de 2022  

Durada  Des de les 19.00 fins a les 21.30 hores  

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

Presidida per Francesc Colomé Tenas 

Secretari accidental Alejandro Martín Vàzquez 

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 

Alejandro Martín Vàzquez, secretari accidental SÍ 

 

Una vegada verificada pel Secretari accidental 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 l'acta de la sessió anterior 
 

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es 
delegats/des de l'Alcaldia números 2022-2287 a 2022-2571 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2022 

 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/29 

a JGL/2022/32 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els 
dies 1 i 30 de setembre de 2022 

 
4. Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 

dia 22 de setembre de 2022 en què s'aprova modificar el termini de presentació 
de sol·licituds de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels 
habitatges 

 

B) Part resolutiva  
 

5. Proposta de ratificació del nomenament de nou vocal com a membre integrant 
del Consell de Poble de Corró d’Amunt 

 
6. Proposta d’aprovació de l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a 

de les Franqueses del Vallès 
 

7. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'alienació de set 
parcel·les situades en l'àmbit del Pla Parcial del Sector N de les Franqueses del 
Vallès, mitjançant concurs, procediment obert i tramitació ordinària 
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8. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de l’ordenança 

reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al 
servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua per a 
l’exercici 2023 

 
9. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les Ordenances 

fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2023 
 

10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-
Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del 
dia 20 d'octubre de 2022, perquè es garanteixi el dret a la interrupció voluntària 
de l'embaràs (IVE) al sistema sanitari públic 

 

 
C) Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

A) PART DISPOSITIVA I ACTIVITAT DE CONTROL 

 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta  
PLE/2022/10, que corresponen a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2022, 
que s’ha entregat als regidors i regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde 
pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte al seu contingut. 
 
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 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=20221027&punto=1 

 

 

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

delegats/des de l'Alcaldia números 2022-2287 a 2022-2571 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre 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 2022-2287 a 2022-2571 
corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2022, en els 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=1


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=20221027&punto=2 

 

 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 
JGL/2022/29 a JGL/2022/32 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2022 
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2022/29 a JGL/2022/32 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 30 de setembre 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=20221027&punto=3 

 

 
4. Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 

del dia 22 de setembre de 2022 en què s'aprova modificar el termini de 
presentació de sol·licituds de subvencions per a la millora de 
l’accessibilitat en l’interior dels habitatges 
 

 
Antecedents de fet 
  
1. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2022 va aprovar, 
entre d’altres, les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges i la seva convocatòria. 
  
2. La base novena estableix que el termini de presentació de les sol·licituds i de la 
documentació és de 4 mesos a partir de l’endemà de la publicació de les bases al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per part de la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, d’acord amb el procediment establert en el text consolidat en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
  
3. La base dotzena estableix que el termini màxim per resoldre i notificar la resolució 
serà de 3 mesos, a comptar des del termini en que finalitzi el període de presentació 
de sol·licituds. 
  
4. El termini per a la presentació de sol·licituds fineix el 13 d’octubre de 2022, i el 
termini per resoldre i notificar la resolució finalitza el 13 de gener de 2023. 
  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=2
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=3
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5. Aquesta regidoria considera convenient modificar el termini de presentació de 
sol·licituds, en el sentit que en lloc de finalitzar el 13 d’octubre de 2022, finalitzi el 31 
de desembre de 2022. Aquesta nou termini resulta molt més beneficiós per a la 
ciutadania perquè permet que més persones puguin concórrer a la convocatòria. 
Conseqüentment, comportaria la modificació del termini per a la resolució i notificació 
de les sol·licituds, passant del 13 de gener de 2023 al 15 de març de 2023 com a 
data màxima.   
  
6. L’apartat tercer de la part dispositiva de l’acord del Ple de 26 de maig de 2022 
estableix el següent: 
   
Tercer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès els diferents tràmits de la convocatòria per a la concessió de subvencions 
per a la millora de l'accessibilitat en l'interior dels habitatges, inclòs el seu 
atorgament. 
  
Fonaments legals 
  
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Test refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu 
Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern; la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
Dret a l’habitatge a Catalunya; i l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, publicada en el BOPB de data 28 de juliol 
de 2014. 
  
Vista l’habilitació de l’acord del Ple en la Junta de Govern per a la realització dels 
diferents tràmits de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora 
de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges, acordada el dia 26 de maig de 2022. 
  
Per tot això, aquest regidor d’Habitatge proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcalde núm. 2022-426, de 15 de 
febrer, publicat al BOPB en data 23 de febrer de 2022 i assabentat el Ple de la 
Corporació Municipal en sessió del dia 31 de març de 2022, l’aprovació dels 
següents   
  
ACORDS: 
  
Primer.- MODIFICAR el termini per a la presentació de sol·licituds i documentació de 
subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges de la 
documentació, el qual finalitzava el dia 13 d’octubre de 2022, segons la base novena 
de les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 7 de juny de 
2022, essent el nou termini per a la presentació de dites sol·licituds el dia 31 de 
desembre de 2022. 
  



 
Segon.- MODIFICAR el termini per a la resolució de les sol·licituds i la seva 
notificació, el qual finalitzava el dia 13 de gener de 2023 en virtut de la bases 
dotzena de les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província del dia 7 de juny 
de 2022, essent el nou termini per a la resolució i notificació el dia 15 de març de 
2023. 
  
Tercer.- COMUNICAR aquests acords a les àrees d’Hisenda i de Polítiques Socials 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i fer-ne difusió a través dels diversos 
mitjans de comunicació municipals. 
  
Quart.- COMUNICAR i aquests acords als efectes que escaiguin per a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, així com la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província. 
   
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquests acords al Ple de la Corporació en la propera 
sessió que celebri. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=4 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
5. Proposta de ratificació del nomenament de nou vocal com a membre 

integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt 
 

Antecedents de fet 
 
Per Decret de l’Alcalde número 2019-1806 de data 26 de juny, es va resoldre delegar 
les funcions de Presidència del Consell de Poble de Corró d’Amunt al senyor Jordi 
Ganduxé i Pascual, regidor del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF). 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de juliol de 2019, va designar els 
regidors/es que han de formar part del Consell de Poble de Corró d’Amunt en l’actual 
mandat corporatiu. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessions dels dies 26 de setembre de 2019, 28 de novembre 
de 2019, 30 d’abril de 2020, 25 de març de 2021, 23 de desembre de 2021 i 26 de 
maig de 2022, va ratificar el nomenament dels representants de les associacions de 
Corró d’Amunt i del representant veïnal com a membres integrants del Consell de 
Poble de Corró d’Amunt. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 d’abril de 2021, va ratificar, entre d’altres, el 
nomenament dels representants suplents de les associacions ciutadanes que són 
membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=4
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El President del Consell de Poble de Corró d’Amunt, mitjançant escrit 2022-E-RC-5268 
de data 10 d’octubre, sol·licita la ratificació del nomenament de la senyora Maria 
Manau Sánchez, en qualitat de vocal suplent, en representació de l’entitat Grup Teatre 
Boina de Corró d’Amunt. 
 
Fonaments de dret 
 
L’apartat e) de l’article segon dels estatuts dels Consells de Poble d’aquest municipi, 
aprovats pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de novembre de 1995 i modificats per 
acord de Ple en sessió el dia 30 de juliol de 2020, estableix: 
 
“e).- El govern del Consell del Poble estarà constituït per: el President o Presidenta, el 
vicepresident o vicepresidenta, i els vocals que corresponguin. Tots els nomenaments 
hauran de ser ratificats pel Ple municipal. Tots els integrants podran designar un 
suplent, que en el cas d’absència pugui substituir el seu titular. Els membres suplents 
també seran ratificats pel Ple. En el cas dels i les vocals que siguin membres electes, 
només podran designar com a suplents a altres membres electes de la Corporació.” 
 
Aquesta àrea de Règim Intern 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.- Ratificar el nomenament de la senyora Maria Manau Sánchez, en qualitat de 
vocal suplent, en representació de l’entitat Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt. 
  
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt i al 
Consell de Poble de Corró d’Amunt. 
 
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 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=20221027&punto=5 
 

 

 
6. Proposta d’aprovació de l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau 

substitut/a de les Franqueses del Vallès 
 

 
Antecedents de fet 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=5


 
1. La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant 
escrit 2021-E-RC-4980 de 7 d’octubre, comunica l’acord adoptat per la Sala de Govern 
en data 21 de setembre de 2021, segons el qual es dona compte de la renúncia del 
senyor Miquel Maraver Box al càrrec de Jutge de Pau substitut de les Franqueses del 
Vallès, i es requereix a aquest Ajuntament perquè iniciï els tràmits previstos a l’article 
101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial concordants amb els articles 4, 5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, per a la designació d’un nou 
Jutge/essa de pau substitut/a. 
 
2. La Secretària de l’Ajuntament ha emès informe jurídic en data 3 de desembre de 
2021. 
 
3. Per Decret de la regidora de Règim Intern número 2021-3103 de data 7 de 
desembre, s’ha resolt aprovar la convocatòria pública i les bases que han de regir 
l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès. 
 
4. S’ha publicat edicte de la convocatòria pública i les bases que han de regir l’elecció 
del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de gener de 2022, en el tauler d’edictes 
de la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, del Jutjat Degà de 
Granollers (acreditat mitjançant escrit 2022-E-RC-294 de 26 de gener de 2022) i del 
Jutjat de Pau de les Franqueses del Vallès (acreditat mitjançant escrit 2022-E-RC-265 
de 25 de gener de 2022). Addicionalment, s’ha fet difusió de la convocatòria pública i 
les bases per a l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses 
del Vallès al Butlletí municipal de les Franqueses del Vallès número 176 corresponent 
al mes de gener de 2022 així com a les xarxes socials corporatives.  
 
5. En el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s’han presentat les 
sol·licituds següents: 
 
▪ 2022-E-RC-70 de data 11 de gener, presentada per la senyora Elizabeth Alejandro 

Justicia.  
▪ 2022-E-RE-107 de data 12 de gener, 2022-E-RE-123 i 2022-E-RE-125 de data 13 

de gener, presentades pel senyor Manuel Luque Tagua. 
▪ 2022-E-RC-234 de data 24 de gener, presentada pel senyor Manuel Perera 

Canovas. 
▪ 2022-E-RE-312 de data 26 de gener i 2022-E-RE-402 de data 28 de gener, 

presentades pel senyor Jorge Madera Jiménez. 
▪ 2022-E-RC-300 de data 27 de gener, presentada per la senyora Mireia Bonfill 

Rodríguez 
▪ 2022-E-RE-372 de data 27 de gener, presentada per la senyora Maria Rodríguez 

Matas. 
▪ 2022-E-RC-326 de data 28 de gener, presentada per la senyora Miriam Cabarrús 

Martín. 
▪ 2022-E-RE-327 de data 28 de gener, presentada per la senyora Maria de las 

Mercedes Fernández Xicota. 
▪ 2022-E-RC-334 de data 28 de gener, presentada pel senyor Salvador Domínguez 

Rodríguez. 
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6. La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
data 25 de gener de 2022 va acordar, per unanimitat, nomenar el senyor Manuel Luque 
Tagua com a Jutge de Pau titular de les Franqueses del Vallès. Per tant, procediria la 
seva no inclusió com a candidat al càrrec de Jutge de Pau substitut. 
 
Fonaments jurídics 
 
1. Articles 4 a 6, 20, 21 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
2. Articles 99 a 103, 302, 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial. 
 
3. Articles 22.2.p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
4. Article 68 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Efectuar la votació individualitzada de cada un/a dels/de les candidats/es per 
ser proposat Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès: 
 
▪ Elizabeth Alejandro Justicia 
▪ Manuel Perera Canovas 
▪ Jorge Madera Jiménez 
▪ Mireia Bonfill Rodríguez 
▪ Maria Rodríguez Matas 
▪ Miriam Cabarrús Martín 
▪ Maria de las Mercedes Fernández Xicota 
▪ Salvador Domínguez Rodríguez 
 
Segon.- En cas que més d’un candidat/a obtingui el quòrum requerit de la majoria 
absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, esdevindrà 
candidat/a a ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del 
Vallès, aquell/a candidat/a que hagi obtingut el major nombre de vots. 
 
Tercer.- En cas que més d’un candidat/a obtingui el quòrum requerit de la majoria 
absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, i en resulti empat a 
la votació, es procedirà a efectuar una segona votació, i si persistís l’empat, decidirà el 
vot de qualitat de l’alcalde, d’acord amb l’establert a l’article 69 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la 
documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
 



Cinquè.- En cas que cap dels anteriors candidats/es obtingui el quòrum requerit de la 
majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, trametre la 
integritat de l’expedient administratiu al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la 
documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per tal que nomeni entre els/les candidats/es presentats/des la persona a 
ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès, 
sempre i quan aquest/a reuneixi les condicions de capacitat i de compatibilitat que 
preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial. 
 
Sisè.- Comunicar als candidats/es presentats/des al càrrec de Jutge/essa de Pau 
substitut/a de les Franqueses del Vallès la puntuació obtinguda. 
 
La regidora senyora Marina Ginestí i Crusells s'absté i no vota ni delibera en aquest 
assumpte de l’ordre del dia, de conformitat amb l’establert a l’article 23 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Efectuada la votació individualitzada de cada un/a dels/de les candidats/es per ser 
proposat Jutge/essa de Pau substitut/a, es fa constar la puntuació obtinguda per cada 
candidat/a: 
 

▪ Elizabeth Alejandro Justicia: 3 vots 
▪ Manuel Perera Canovas: 3 vots 
▪ Jorge Madera Jiménez: 7 vots 
▪ Mireia Bonfill Rodríguez: 3 vots 
▪ Maria Rodríguez Matas: 3 vots 
▪ Miriam Cabarrús Martín: 9 vots  
▪ Maria de las Mercedes Fernández Xicota: 8 vots 
▪ Salvador Domínguez Rodríguez: 9 vots 
 
Tenint en compte que els candidats Miriam Cabarrús Martín i Salvador Domínguez 
Rodríguez han obtingut el mateix número de vots (9), es procedeix a efectuar una 
segona votació amb únicament aquests dos candidats, amb el benentès que si 
persistís l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde, d’acord amb l’establert a 
l’article 69 del Reglament Orgànic Municipal.  
Es fa constar la puntuació obtinguda a la segona votació:  
 

▪ Miriam Cabarrús Martín: 7 vots  
▪ Salvador Domínguez Rodríguez: 9 vots 

 
En conseqüència, el candidat senyor Salvador Domínguez Rodríguez ha obtingut el vot 
favorable de la majoria absoluta (nou vots) dels disset membres que de dret i de fet 
componen la Corporació per ser proposat Jutge de Pau substitut de les Franqueses del 
Vallès, quòrum exigit a l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=6 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=6
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7. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'alienació de set 

parcel·les situades en l'àmbit del Pla Parcial del Sector N de les 
Franqueses del Vallès, mitjançant concurs, procediment obert i tramitació 
ordinària 
 

ATÈS que, en data 29 d’abril de 2018, per provisió d'Alcaldia es va suggerir la 
conveniència de procedir a l'alienació de set parcel·les de titularitat municipal, situades 
dins l’àmbit del Pla Parcial del Sector N, i que es tracten de béns patrimonials. 
Aquestes finques provenen de la cessió obligatòria del projecte de reparcel·lació del 
Sector N. 
  
ATÈS que les parcel·les objecte d’alienació són les que es diran a continuació: 
 

Finca Resultant a01 

Superfície Parcel·la 4.854,81 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,689% 

 
DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de 

superfície quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre metres i vuitanta-un decímetres quadrats (4.854,81m2). 

LLINDA: al nord, en línia recta de 73,16m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones 

verdes; a l’est, part en línia recta de 70,39m, amb la finca resultant a.02, i part en línia trencada de 8,80m 

amb la finca resultant ST.03 destinada a serveis tècnics; al sud, en línia recta de 66,55m, amb el carrer A de 

nova creació; i a l’oest, en línia recta de 61,48m, amb finca resultant Q.1 destinada a equipaments 

públics.” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,689%.  
CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 141.724,23 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.854,81m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.936, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 1. 

 
Finca Resultant a05 

Superfície Parcel·la 4.513,55 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,574% 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de 

superfície quatre mil cinc-cents tretze metres i cinquanta-cinc decímetres quadrats (4.513,55 m2). LLINDA: al 

nord, en línia recta de 50,95m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, 

en línia recta de 94,04m, amb la finca resultant a.06; al sud, en línia recta de 50,25m, amb el carrer A de 

nova creació; i a l’oest, en línia recta de 85,61m, amb la finca resultant a.02.” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,574%.  
CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 



ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 132.150,16 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.513,55m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.938, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 9. 

 

Finca Resultant a07 

Superfície Parcel·la 4.138,46 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,482% 

 
DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície 

quatre mil cent trenta-vuit metres i quaranta-sis decímetres quadrats (4.138,46m2). LLINDA: al nord, part en 

línia corba trencada de 65,97m, amb el carrer A de nova creació, i part en línia corba de 9,97m, amb el 

xamfrà que formen el carrer A i el carrer C de nova creació; a l’est, part en línia recta de 31,50m, amb el 

carrer C de nova creació, i part en línia corba trencada de 22,07m amb la rotonda 1 de nova creació; al 

sud, en línia recta de 94,00m, amb el vial lateral de la C-35 de nova creació; i a l’oest, part en línia corba 

de 34,79m i part en línia recta de 11,52m amb el carrer C de nova creació, i part en línia corba de 13,94m, 

amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer B de nova creació.” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,482%. 
CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de 

cessió obligatòria i gratuïta. 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 124.372,82 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 4.138,46m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.940, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 15. 
 

Finca Resultant a10 

Superfície Parcel·la 6.141,13 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 2,260% 

 
DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement  

rectangular  i  de  superfície  sis  mil  cent  quaranta-un  metres  i  tretze  decímetres  quadrats 

(6.141,13m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 92,08m, mitjançant camí amb la parcel·la 81 del 

polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 67,55m, amb carrer C de nova creació; al sud, 

en línia recta de 94,66m, amb la finca resultant a.08; i a l’oest, amb línia recta de 63,60m, amb finca 

resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes.” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,260%. 
CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 189.663,09 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 6.141,13m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.942, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 21. 
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Finca Resultant a14 

Superfície Parcel·la 5.582,94 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,950% 
 

DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement 

trapezoidal i  de superfície cinc mil cinc-cents vuitanta-dos metres i noranta-quatre decímetres quadrats 

(5.582,94m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 51,70m, amb la parcel·la 225 del polígon 10 del cadastre 

de rústica; a l’est, en línia recta de 106,61m, amb la finca resultant a.16; al sud, en línia recta de 47,25m, 

amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, amb línia recta de 127,37m, amb finca resultant a.15.” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,950%. 
CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 163.696,89 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.582,94m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.944, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 27. 
 

Finca Resultant a27 

Superfície Parcel·la 5.776,31 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 2,009% 

 
DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície 

cinc mil set-cents setanta-sis metres i trenta-un decímetres quadrats (5.776,31m2). LLINDA: al nord, part en 

línia trencada de 102,70m, amb la finca resultant a.28, i part en línia trencada de 64,16m amb la parcel·la 

116 del polígon 8 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 60,44, amb el carrer A de nova creació; 

al sud en línia trencada de 100,41m amb la finca resultant a.26; i a l’oest en línia trencada de 50,12m amb 

camí (parcel·la 9025 del polígon 8 del cadastre de rústica).” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 2,009%. 
CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 168.612,24 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus I, edificació aïllada. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,00m2st/m2sòl, 5.776,31m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.956, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 63. 
 
Finca Resultant f02 

Superfície Parcel·la 2.143,92 m2 

Adjudicatari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 

Percentatge participació 1,252% 

 
DESCRIPCIÓ: “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície 

dos mil cent quaranta-tres metres i noranta-dos decímetres quadrats (2.143,92m2). LLINDA: al nord, part en 

línia recta de 53,08m i part en línia corba de 5,01m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta 

de 23,04m amb la finca resultant número f25 i en línia trencada de 78,73m amb la finca resultant número 



f03; al sud, en línia recta de 17,88m amb el carrer B de nova creació; i al oest, en línia recta de 59,70, amb 

la finca resultant número f01.” 
ADJUDICACIÓ: S’adjudica en ple domini a l’entitat Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  
COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ: A aquesta finca resultant li correspon un percentatge final del 1,252%. 

CORRESPONDÈNCIA AMB LES FINQUES APORTADES: S’adjudica per títol d’adquisició originària en concepte de cessió 

obligatòria i gratuïta. 
 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliures de càrregues. 
CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els 

articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística,  aquesta  finca  queda  afecta,  amb  caràcter  real,  al  pagament  del  saldo  del  compte  

de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 105.082,01 €. 
QUALIFICACIÓ: Als efectes previstos a l’article 51.1 del Reglament Hipotecari, es fa constar que està 

qualificada urbanísticament com a zona de desenvolupament industrial Tipus II, edificació en filera. 
EDIFICABILITAT: Li correspon un índex d’edificabilitat neta de 1,45m2st/m2sòl, 3.108,68m2 de sostre. 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Canovelles, finca núm. 17.961, Tom 3.145, Llibre 419, Foli 78. 
 
VISTOS els informes de valoració de les set finques anteriorment descrites, efectuats 
per l’arquitecte municipal el dia 1 de juny de 2022, de conformitat amb allò que 
estableix l'article 209.2.e) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003. 
 
VIST el certificat emès en data 24 de maig de 2022 per la secretària general de 
l’Ajuntament de la inscripció dels esmentats béns en l’inventari de béns de la 
Corporació amb la qualificació de béns patrimonials; que dites finques formen part del 
patrimoni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament, i que totes elles es troben 
inscrites en el Registre de la Propietat de Canovelles en data 12 d’abril de 2018 a nom 
d’aquest Ajuntament.  
  
ATÈS que en data 20 de juliol de 2022 es va emetre informe d’intervenció de la 
valoració total de les set parcel·les, sobre el percentatge que suposa la contractació en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. La suma total dels 
percentatges ascendeix a un total de 24,90% dels recursos ordinaris del pressupost 
vigent.  
  
ATÈS que en data 2 de juny de 2022 es va trametre l’expedient al Departament de la 
Presidència de la Generalitat perquè la Direcció General d’Administració Local emeti el 
preceptiu informe de tràfic patrimonial. En data 30 d’agost de 2022 es va trametre al 
Departament de la Presidència nova documentació prèviament requerida.  
  
ATÈS que en data 2 de setembre de 2022 va tenir entrada l’informe favorable de la 
Direcció General d’Administració Local per a l’alienació mitjançant concurs públic de 
set parcel·les ubicades dins el Pla Parcial del Sector N de les Franqueses del Vallès.  
  
ATÈS que es va redactar i incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives 
que ha de regir l'alienació. 
  
ATÈS que la forma d’adjudicació del contractista és la del procediment obert, de 
conformitat amb el que preveuen els articles 156 i següents de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic. 
  
Examinada la documentació i de conformitat amb el que estableix l’apartat 10 (en 
relació amb l’apartat 9) de la disposició addicional segona de la Llei de contractes del 
sector públic, que regula la competència del Ple la competència per a l’alienació del 
patrimoni. 
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ATÈS que, segons l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del Règim Local, serà necessària la majoria absoluta de vots del Ple per a 
l’alienació de béns si la quantia excedeix el 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 
  
Aquesta Àrea d’Urbanisme proposa al Ple de la Corporació, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data 
5 d'agost de 2021 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 
2021, l’adopció dels següents 
  

ACORDS: 
   

Primer.- APROVAR l'expedient per a l'alienació mitjançant concurs dels béns immobles 
que es diran a continuació, els quals tenen la qualificació jurídica de bé patrimonial i 
que  formen part del patrimoni municipal del sòl i habitatge:   

Lot 1: Parcel·la a01.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma trapezoïdal i de superfície quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre metres i vuitanta-un 
decímetres quadrats (4.854,81m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 73,16m, amb finca 
resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, part en línia recta de 
70,39m, amb la finca resultant a.02, i part en línia trencada de 8,80m amb la finca resultant 
ST.03 destinada a serveis tècnics; al sud, en línia recta de 66,55m, amb el carrer A de nova 
creació; i a l’oest, en línia recta de 61,48m, amb finca resultant Q.1 destinada a equipaments 
públics.” 

Correspon a la finca registral número 17936 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les següents càrregues: 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues.  

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 141.724,23 €. 

   

Lot 2: Parcel·la a05.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma trapezoïdal i de superfície quatre mil cinc-cents tretze metres i cinquanta-cinc decímetres 
quadrats (4.513,55 m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 50,95m, amb finca resultant número 
V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, en línia recta de 94,04m, amb la finca 
resultant a.06; al sud, en línia recta de 50,25m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en 
línia recta de 85,61m, amb la finca resultant a.02.” 

Correspon a la finca registral número 17938 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les següents càrregues: 



CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues.  

 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 132.150,16 €. 

Lot 3: Parcel·la a07.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma irregular i de superfície quatre mil cent trenta-vuit metres i quaranta-sis decímetres 
quadrats (4.138,46m2). LLINDA: al nord, part en línia corba trencada de 65,97m, amb el carrer A 
de nova creació, i part en línia corba de 9,97m, amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer 
C de nova creació; a l’est, part en línia recta de 31,50m, amb el carrer C de nova creació, i part 
en línia corba trencada de 22,07m amb la rotonda 1 de nova creació; al sud, en línia recta de 
94,00m, amb el vial lateral de la C-35 de nova creació; i a l’oest, part en línia corba de 34,79m i 
part en línia recta de 11,52m amb el carrer C de nova creació, i part en línia corba de 13,94m, 
amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer B de nova creació.” 

Correspon a la finca registral número 17940 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del Registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les següents càrregues: 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 124.372,82 €. 

Lot 4: Parcel·la a10.- ““URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma sensiblement rectangular i de superfície sis mil cent quaranta-un metres i tretze 
decímetres quadrats (6.141,13m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 92,08m, mitjançant 
camí amb la parcel·la 81 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 67,55m, 
amb carrer C de nova creació; al sud, en línia recta de 94,66m, amb la finca resultant a.08; i a 
l’oest, amb línia recta de 63,60m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones 
verdes.” 

Correspon a la finca registral número 17942 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les següents càrregues: 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 
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CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 189.663,09 €. 

Lot 5: Parcel·la a14.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma sensiblement trapezoidal i de superfície cinc mil cinc-cents vuitanta-dos metres i noranta-
quatre decímetres quadrats (5.582,94m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 51,70m, amb la 
parcel·la 225 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 106,61m, amb la 
finca resultant a.16; al sud, en línia recta de 47,25m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, 
amb línia recta de 127,37m, amb finca resultant a.15.”  

Correspon a la finca registral número 17944 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les següents càrregues: 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 163.696,89 €. 

Lot 6: Parcel·la a27.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma irregular de superfície cinc mil set-cents setanta-sis metres i trenta-un decímetres 
quadrats (5.776,31m2). LLINDA: al nord, part en línia trencada de 102,70m, amb la finca 
resultant a.28, i part en línia trencada de 64,16m amb la parcel·la 116 del polígon 8 del cadastre 
de rústica; a l’est, en línia recta de 60,44, amb el carrer A de nova creació; al sud en línia 
trencada de 100,41m amb la finca resultant a.26; i a l’oest en línia trencada de 50,12m amb 
camí (parcel·la 9025 del polígon 8 del cadastre de rústica).” 

Correspon a la finca registral número 17956 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les següents càrregues: 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliure de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 168.612,24 €. 

Lot 7: Parcel·la f02.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de 
forma irregular i de superfície dos mil cent quaranta-tres metres i noranta-dos decímetres 



quadrats (2.143,92m2). LLINDA: al nord, part en línia recta de 53,08m i part en línia corba de 
5,01m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 23,04m amb la finca resultant 
número f25 i en línia trencada de 78,73m amb la finca resultant número f03; al sud, en línia 
recta de 17,88m amb el carrer B de nova creació; i al oest, en línia recta de 59,70, amb la finca 
resultant número f01.”  

Correspon a la finca registral número 17961 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la 
propietat de Canovelles. 

Es troba afecta a les segúents càrregues: 

CÀRREGUES DE PROCEDÈNCIA: Lliures de càrregues. 

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en 
relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les 
Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb 
caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en 
la quantitat provisional de 105.082,01 €. 

Les parcel·les es transmetran sense urbanitzar, és a dir, essent les despeses 
d’urbanització en la seva totalitat a càrrec dels compradors adquirents.  
  
L’import del tipus de licitació correspon al valor de cada parcel·la, d’acord amb l’informe 
que han emès els serveis tècnics municipals, al qual s’ha d’afegir el 21% en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit, essent el seu desglossament el següent: 
  
-Lot 1- Import Parcel·la a01: 803,250,97 € 
Import IVA: 168,682,70 € 
TOTAL: 971.933,67 € 
  
-Lot 2- Import Parcel·la a05: 746,295,32 € 
Import IVA: 156,722,01 € 
TOTAL: 903,017,33 € 
  
-Lot 3- Import Parcel·la a07: 680,209,04 € 
Import IVA: 142,843,89 € 
TOTAL: 823,052,93 € 
  
-Lot 4- Import Parcel·la a10: 1,002,896,36 € 
Import IVA: 210,608,23 € 
TOTAL: 1,213,504,59 € 
  
-Lot 5- Import Parcel·la a14: 922,813,99 € 
Import IVA: 193,790,93 € 
TOTAL: 1,116,604,92 € 
  
-Lot 6-Import Parcel·la a27: 916,576,42 € 
Import IVA: 192,481,04 € 
TOTAL: 1,109,057,46 € 
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-Lot 7-Import Parcel·la f02: 496,159,19 € 
Import IVA: 104,193,42 € 
TOTAL: 600,352,61 € 
  

Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives que ha de regir el procediment, 
en els termes que consten en l'expedient. 
 

Tercer.- PUBLICAR anunci de licitació en el Perfil de Contractant i en els diaris de 
premsa escrita que es cregui convenient, perquè durant el termini de 30 dies naturals, 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil, puguin presentar les 
proposicions que considerin convenients. Tot això sens perjudici que se’n pugui fer 
publicitat a través d’altres mitjans de comunicació. 
 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6), PSC-CP (5) i CsLFV (2), i els vots en contra 
dels regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), Sal-CUP-Amunt (1) i de 
la regidora no adscrita (1), sent el resultat definitiu de 13 vots a favor i 4 vots en contra. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=7 

 

 
8. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de l’ordenança 

reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari 
relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució 
d’aigua per a l’exercici 2023 
 

FETS  
 
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic va transposar a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
Europeu  201/23/UE i 201/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i introduí a l’ordenament 
tributari el concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. La 
constitucionalitat d’aquest precepte va ser declarada pel Tribunal Constitucional en la 
sentència 63/2019 del 9 de maig de 2019. 
 
2. La disposició final dotzena de la Llei 9/2017 va modificar l’article 20 del Text refós de 
la Llei reguladora del hisendes locals, RDL 2/2004, regulació de les taxes, amb efectes 
de 9 de març de 2018. Així la llei reguladora de les hisendes locals ha incorporat 
l’apartat 6, que estableix com a prestació patrimonial de caràcter públic no tributari les 
contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es rebin per la prestació 
dels serveis públics, prestats de forma directa o indirecta a través de mercantils o altres 
personificacions sotmeses al dret privat (societats mercantils municipals o 
concessionaris). 
 
3. El canvi operat en la naturalesa jurídica de les exaccions per prestació de serveis 
públics obliga a que els preus pel servei de proveïment, subministrament i distribució 
d’aigua potable  del municipi es dugui a terme amb ordenança de caràcter no fiscal i les 
tarifes es modifiquin d’acord amb la Llei de contractes. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=7


 
Així a les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari no els serà d’aplicació 
en quant a les quanties els límits i règims establerts per a les taxes i preus públics en la 
Llei reguladora de les hisendes locals, sense perjudici que en els casos que 
correspongui hagin de ser autoritzades per la respectiva Comissió de Preus de 
l’Administració autonòmica. 
 
Els contractes de concessió de serveis fixaran les tarifes en els plecs de clàusules 
administratives particulars i el procediment de revisió s’ajustarà a allò previst als 
articles 103 i 105 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
4. En el cas de modificació de les tarifes dels serveis s’haurà d’emetre l’informe tècnic-
econòmic justificatiu que determini els imports i posi de manifest la cobertura o 
finançament necessari per a la prestació del servei. 
 
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. 
 
2. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
3. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
4. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Vista la Memòria de la regidoria d’Hisenda i l’informe de la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
Aquesta regidora de l’àrea d’Hisenda proposa al Ple, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data 
5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 
2021, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu 
al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua, així com el seu 
text refós. 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text modificat de l’Ordenança de Prestació Patrimonial 
aprovada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes.  
 
Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
 
Cinquè.- Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el text 
de l’Ordenança de Prestació Patrimonial esdevindrà aprovada definitivament sense cap 
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com 
disposen l'article 178 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 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), CsLFV (2), Sal-CUP-Amunt 
(1) i la regidora no adscrita (1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor i 6 vots en 
contra. 
 

La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=8 

 

 
9. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les 

Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2023 
 

FETS  
 
1. Els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
2. En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
3. La modificació de les Ordenances fiscals comporta que l’acord contingui la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
4. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=8


5. Les Entitats locals han d’aplicar la normativa tributària general al seu propi règim 
d’organització i funcionament, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 
general tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
possibiliten aquest fet. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
6. En el cas d’imposició de taxes o la modificació de les seves quotes s’emeten els 
informes tècnic-econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat 
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local en cadascú dels supòsits que l’originen. 
 
7. En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
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, 15 a 19, 24 i 25, entre d’altres. 
 
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. 
 
Vista la Memòria de la regidoria d’Hisenda i l’informe de la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
Aquesta regidora de l’àrea d’Hisenda proposa al Ple, de conformitat amb el que 
disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data 
5 d'agost de 2021 i assabentat el Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 
2021, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2023 i següents, l’Ordenança fiscal 
general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals.  
 
Segon.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2023 l’ordenança fiscal vigent 
reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  
 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
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1. Impost sobre béns immobles (IBI) 
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
5. Ordenança general reguladora de contribucions especials 
6. Taxa per expedició de documents administratius 
7. Taxa per la llicència d’autotaxi. 
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports  
9. Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria 
urbanisme 
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses 
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris 
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública  
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics 
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment o de les voreres  
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades 
de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local  
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  
lucrativa 
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el 
control de la publicitat dinàmica 
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació 
d’anuncis que ocupen el domini públic local  
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal 
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària 
 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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. 



Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb els vots favorables dels regidors/es 
assistents dels grups municipals JXLF (6) i PSC-CP (5), els vots en contra dels 
regidors/es assistents dels grups municipals IEC-AM (2), CsLFV (2), Sal-CUP-Amunt 
(1) i la regidora no adscrita (1), sent el resultat definitiu de 11 vots a favor i 6 vots en 
contra. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=9 

 

 
10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-

Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió del dia 20 d'octubre de 2022, perquè es garanteixi el dret a la 
interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) al sistema sanitari públic 

 

El secretari accidental presenta la moció no aprovada per Junta de Portaveus en 
sessió del dia 20 d’octubre de 2022, amb els vots a favor dels grups municipals 
Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista, el vot en contra del grup municipal Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, i les abstencions dels grups municipals Junts per les 
Franqueses, Ciutadans les Franqueses del Vallès i de la regidora no adscrita, que es 
transcriu íntegrament a continuació:  
 
El 25 de desembre de 1936 a Catalunya s'aprovà el Decret d'interrupció artificial de 
l'embaràs, que va significar la legalització de l'avortament per primer cop a Catalunya i 
una regulació d'avantguarda a Europa: s'autoritzava la interrupció de l'embaràs durant 
els tres primers mesos, per motius terapèutics, eugenèsics o ètics, i establia que 
s'havia de fer en centres sanitaris dependents de la Generalitat de Catalunya amb un 
equipament adequat. En aquells anys, a Europa l'avortament estava despenalitzat en 
molt pocs països. 
 

A l'estat espanyol, amb l'entrada de Frederica Montseny al capdavant del Ministeri de 
Sanitat i Assistència Social, també es va impulsar un projecte de llei d'avortament que 
va, però, acabar al calaix amb la sortida de la ministra anarquista del govern i per les 
exigències de la guerra. Al llarg de tot el període de la dictadura franquista les dones 
gestants que volien interrompre l'embaràs es veien obligades a sortir de l'estat 
espanyol per a poder exercir el seu dret o fer-ho en la clandestinitat, amb els riscos 
que això comportava tant per a la seva salut com per a la seva seguretat i la del seu 
entorn. 
 

No va ser fins al 1985 que es va recuperar el dret a l'avortament a tot l'estat però sota 
unes premisses molt concretes: risc greu per a la salut física o mental de la gestant 
(supòsit terapèutic), violació (supòsit criminològic) i malformacions en el fetus (supòsit 
eugenèsic). Aquesta reforma, però, no establia que la pràctica de l'avortament hagués 
d'estar inclosa en la cartera de serveis del sistema sanitari públic i això va fer que 
fossin les clíniques privades les que assumissin la prestació d'aquest servei. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=9
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Al 2010 una nova llei permet la interrupció voluntària de l'embaràs dins de les 14 
primeres setmanes de gestació i estableix, ara sí, les corresponents obligacions per 
als poders públics. És la dona qui ho decideix i l'administració ho ha de garantir sense 
discriminació perquè la prestació queda ara inclosa en la cartera de serveis del 
sistema públic de salut. Aquesta llei de 2010 permetia a les joves de 16 i 17 anys 
avortar sense necessitat de consentiment familiar però aquest punt va ser objecte 
d'una reforma del govern del Partit Popular el 2015, que va ampliar el consentiment 
d'un dels progenitors o tutors per a totes les dones menors fins als 18 anys. 
 
Tot i els anys que han passat, la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) no s'ha 
acabat d'integrar en la cartera de serveis de tots els centres sanitaris públics o amb 
finançament públic i això està provocant que aquest servei continuï externalitzat en 
centres privats: cada any es destinen prop de 3 milions d'euros de les arques 
públiques a centres privats perquè no tots els hospitals públics catalans estan duent a 
terme les IVE quirúrgiques. 
 
Que les peticions d'avortament quirúrgic no s'atenguin en tota la xarxa hospitalària del 
sistema públic crea greus desequilibris territorials, permet que de forma encoberta la 
sanitat privada faci negoci d'allò que és un dret i origina un greuge classista pervers. 
Cal tenir en compte que per a accedir a centres hospitalaris no propers s'hi afegeix el 
cost del desplaçament, la possibilitat de fer-ho en vehicle privat o transport públic, la 
possibilitat de conciliar la intervenció amb el treball productiu i reproductiu, i el fet que 
en alguns casos potser caldrà més d'una visita per a completar tot el procés. 
 
El problema s'ha agreujat amb l'objecció de consciència de molts professionals, 
avalada o fins i tot fomentada per patronats de centres sanitaris que compten amb 
membres de l'Església Catòlica. En algunes institucions gestionades per fundacions 
eclesiàstiques, la negativa a oferir interrupcions voluntàries de l'embaràs queda 
recollida fins i tot en els seus mateixos estatuts, una declaració que no els exclou de 
la possibilitat de rebre diner públic tot i ser el dret a l'avortament un dret reconegut per 
llei. 
 
I a més, la Generalitat de Catalunya subvenciona cada any entitats contràries a 
l'avortament, com és el cas de la Fundació Pro Vida de Catalunya, entitats que 
contribueixen a estigmatitzar tant la dona que decideix avortar com els professionals 
que practiquen les intervencions. Amb motiu del Dia Internacional per a la 
Despenalització de l'Avortament, la revista Crític, especialitzada en periodisme 
d'investigació, va publicar aquest mes passat un reportatge en què denunciava que la 
Fundació Pro Vida de Catalunya havia rebut 261.535 euros públics en subvencions de 
la Generalitat del 2010 al 2021 a través del Departament de Drets Socials, amb uns 
imports anuals que han girat entorn dels 30.000 € anuals, tot i que entre 2013 i 2015 
van arribar a ser més de 60.000 €. 
 
A Catalunya es pot interrompre l'embaràs de forma voluntària per mitjà de dos 
mètodes: fins a les 9 setmanes de gestació, amb el mètode farmacològic o amb el 
mètode quirúrgic (conegut també com a instrumental); a partir de les 9 setmanes i fins 
a les 14, només amb el mètode quirúrgic. Segons les últimes dades estadístiques 
proporcionades per la Generalitat de Catalunya (2019), la tècnica més utilitzada és la 
quirúrgica (48,6%), practicada majoritàriament en centres extrahospitalaris, és a dir, 
en clíniques acreditades, i el mètode farmacològic combinat s'ha utilitzat en un 43,4% 
dels casos, sobretot en centres extrahospitalaris també, que acostumen a ser els 



centres ASSIR. Aquests percentatges, però, segurament serien molt superiors en 
favor dels primers, els avortaments quirúrgics, si les dues opcions fossin possibles 
dins del sistema sanitari públic en tot el territori perquè és el mètode que la majoria de 
dones prefereix quan poden escollir lliurement: és més ràpid, més segur, s'evita el 
dolor i es pot reduir a una única visita, un aspecte molt important quan cal combinar la 
intervenció amb una absència al lloc de treball i també per a mantenir la intimitat i 
privacitat respecte a les persones de l'entorn. 
 

Per al mètode farmacològic, les centres d'elecció són majoritàriament les unitats 
d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) del Servei Català de la Salut; 
aquesta opció no està encara garantida a totes les comarques catalanes però sí al 
Vallès Oriental. Tanmateix, per al mètode quirúrgic, la majoria de centres són clíniques 
privades: a la nostra regió sanitària, l'Àrea Metropolitana Nord, els avortaments 
quirúrgics només es poden fer, en l'àmbit públic, a l'Hospital de Terrassa. Això fa que, 
des dels centres d'atenció primària (CAP) on es troben les unitats ASSIR, es derivin 
les dones a l'Hospital de Terrassa o a clíniques privades. 
 

L'hospital de Granollers és l'hospital de referència per al nostre municipi i per al 
conjunt de la comarca. És un hospital de gestió privada però integrat en la xarxa 
pública sanitària i, com a tal, ofereix assistència sanitària universal. Ara bé, el Patronat 
de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, òrgan rector del centre, està 
estretament lligat al Bisbat de Terrassa i aquest no només s'ha pronunciat 
públicament en contra dels avortaments quirúrgics sinó que ha demanat a la 
Generalitat que consideri el centre de Granollers com a "hospital exempt d'aquestes 
pràctiques". 
 

Amb motiu del Dia Internacional per a la Despenalització de l'Avortament (28S), 
entitats feministes del territori continuen denunciant que, malgrat la llei i les mocions 
aprovades recentment pel Parlament de Catalunya, a l'hospital de Granollers NO es 
practiquen avortaments quirúrgics. 
 

Per tot això, el Grup Municipal Sal-CUP-Amunt proposem al Ple de les Franqueses 
del Vallès adoptar els següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Instar el Departament de Salut perquè anul·li els convenis públics o els 
contractes amb els centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i 
no oferir servei a les peticions d'avortament en els termes previstos per la llei. 
 

Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya perquè exclogui de qualsevol tipus de 
finançament o subvenció les entitats vinculades a organitzacions antiavortistes. 
 

Tercer.- Excloure de qualsevol tipus de finançament o subvenció de l'Ajuntament de 
les Franqueses les entitats en el cas que es manifestin públicament en contra del dret 
a l’avortament en els termes previstos en la llei. 
 

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat perquè desplegui el reglament que ha de 
desenvolupar els continguts de la Llei 9/2017, d'universalització de la sanitat a 
Catalunya, recollint en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de 
totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a 
la interrupció voluntària de l’embaràs. 
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Cinquè.- Instar el Patronat de la Fundació Privada de l'Hospital Asil de Granollers a 
garantir els drets sexuals de totes les dones i a atendre les peticions d'interrupció 
voluntària d'embaràs amb la pràctica d'avortaments quirúrgics segurs. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut, 
a la Delegació de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona, a la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers i a les entitats del municipi. 
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=10 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 

11.Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221027&punto=11 
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