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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2022/15 Ple  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  22 de desembre de 2022  

Durada  Des de les 19.00 fins a les 20.30 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 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 2022-2827 a 2022-3110 corresponents al 
període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2022 

 
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/37 

a JGL/2022/40 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els 
dies 1 i 30 de novembre de 2022 

 
4.  Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-3081 de data 28 de 

novembre, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia 
durant el període comprès entre els dies 2 i 5 de desembre de 2022, ambdós 
inclosos 

 

 

B) Part resolutiva  
 

5. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions 
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment 
perillosos 

 
6. 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 
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7. Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple, per 
raons d'urgència, de l'expedient número 1632/2022 de l'Àrea d’Hisenda 

 
8. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva dels acords de 

modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos 
de dret públic municipals per a l’exercici 2023, adoptats en sessió plenària del 
dia 27 d’octubre de 2022 

 

 
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/2022/13 i PLE/2022/14, que corresponen a les sessions ordinària i extraordinària 
urgent dels dies 24 i 30 de novembre de 2022, respectivament, que s’han 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=20221222&punto=1 

 

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

delegats/des de l'Alcaldia números 2022-2827 a 2022-3110 corresponents 
al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre 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 2022-2827 a 2022-3110 
corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre 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=20221222&punto=2 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=1
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=2


 

 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 
JGL/2022/37 a JGL/2022/40 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2022 
 

Es posen a disposició dels regidors i regidores les actes de la Junta de Govern Local 
números JGL/2022/37 a JGL/2022/40 que corresponen a les sessions pel període 
comprès entre els dies 1 i 30 de novembre 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=20221222&punto=3 

 

 
4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-3081 de data 28 de 

novembre, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de 
l'Alcaldia durant el període comprès entre els dies 2 i 5 de desembre de 
2022, ambdós inclosos 
 

Antecedents de fet 
  
1. Per decret de l’alcalde número 2022-2993, de data 18 de novembre, es va 
resoldre delegar l’exercici de les atribucions de l’Alcaldia en el primer tinent d’alcalde 
senyor José Antonio Aguilera Galera durant el període comprès entre els dies 1 i 5 
de desembre de 2022, ambdós inclosos. 
  
2. Vista la provisió dictada per l’alcalde en data 26 de novembre de 2022. 
  
Fonaments legals 
  
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques 
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.   
  
En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  
  
RESOLC: 
  
Primer.- Modificar el decret de l’alcalde número 2022-2993, de data 18 de 
novembre, en el sentit que on diu “els dies 1 i 5 de desembre de 2022, ambdós 
inclosos” ha de dir “els dies 2 i 5 de desembre de 2022, ambdós inclosos”. En 
conseqüència, es delega l’exercici de les atribucions d’aquesta Alcaldia en el primer 
tinent d’alcalde senyor José Antonio Aguilera Galera, durant el període comprès 
entre els dies 2 i 5 de desembre de 2022, ambdós inclosos. 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=3
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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 al tinent d’alcalde senyor José Antonio Aguilera 
Galera. 
  
Quart.- Comunicar la present resolució als membres de l’equip de govern, als 
portaveus dels grups municipals i a les àrees de l’Ajuntament.  
  
Cinquè.- 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=20221222&punto=4 

 

B) PART RESOLUTIVA   

 

 
5. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes 

infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals 
potencialment perillosos 
 

Antecedents de fet 
 
1. La Policia Local de les Franqueses del Vallès, emet acta de denuncia núm. 
396423/2022 de data 11 de maig de 2022 a les 01:30 hores per infraccions en matèria 
de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa la circulació 
d'un gos potencialment perillós, de raça Stafforshire, sense llicencia, sense el certificat 
dels cens municipal, sense morrió, sense assegurança i sense identificar amb microxip, 
a la Plaça Provença, s/n, d’aquest municipi. Aquest gos ha produït lesions a un altre 
gos.  
  
2. S’identifica a la senyora amb DNI ****3141V, com a responsable que d’una forma 
presumpta ha comès la infracció. 
  
3. En data 11 de maig de 2022, la propietària del gos es va personar a les 
dependències policials i se la va informar de la documentació necessària per tramitar la 
corresponent llicència.  
  
4. De les dades que figuren en aquesta Corporació es constata que la persona 
denunciada no ha efectuat el tràmit corresponent per tal de regularitzar la situació, 
persistint actualment.  
 
5. Atenent l’anterior, cal iniciar procediment sancionador, per la present tramitació, per 
les conductes consistents en tenir un gos potencialment perillós sense assegurança i 
per portar el gos sense morrió per la via publica.   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=4


  

Fonaments de dret 
  

1. De conformitat amb l'article 1 c) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos són considerats potencialment perillosos, els següents: bullmastiff, dòberman, 
dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, 
rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés o llurs encreuaments. 
  

2. L’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos determina que les persones posseïdores de 
gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de seguretat 
que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Decret 
287/2002, de 22 de març. 
  

3. L’article 8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, decreta com a mesura de seguretat l'obligatorietat d'utilització 
de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un morrió 
homologat i adequat a la raça, per a la presència i circulació en espais públics de 
gossos potencialment perillosos. 
   

4. L’article 3.4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, estableix com a condició indispensable per a la tinença i 
posterior inclusió al registre a què fa referència l’apartat 1, els propietaris de gossos 
potencialment perillosos han de contractar una pòlissa d’assegurances de 
responsabilitat civil derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 
150.253,03 euros per sinistre. A la pòlissa contractada s’ha de fer constar el número 
d’identificació del gos.  
  

5. L'article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, el fet de trobar-se un gos potencialment perillós en llocs 
públics deslligats i sense morrió, està considerat com a una infracció greu.  
  

6. L'article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat civil està 
considerat com una infracció greu.  
  

7. D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de 
150,25 a 1.502,53 euros. 
  

8. La competència sancionadora, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt 
greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, està atribuïda al Ple d’acord amb l’establert a l’article 13.2.b). 
  

Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa al Ple de la Corporació, de conformitat 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2021-2881 de 8 de novembre de 2021, 
l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
 

Primer.- INICIAR expedient sancionador contra la senyora amb DNI ****3141V, com a 
presumpte responsable de dues faltes greus de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
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Segon.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor XAVIER LÓPEZ 
CLEVILLÉ, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
  
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona 
interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les 
proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos. 
  
Quart.- DE CONFORMITAT amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del 
pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, 
s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per 
cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar 
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està 
condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció. 
 
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=20221222&punto=5 
 

 

 
6. 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 
 

 
ATÈS que en relació a la finca de Can Santa Digna de Llerona, la Junta de Govern 
Local, en sessió del 7 de juliol de 2022 va adoptar, entre d’altres, l’acord de concessió 
de llicència urbanística per a les obres d’enderroc de part dels coberts agrícoles al 
voltant del pati de l’era, rehabilitació del cobert agrícola existent en la banda nord-oest 
del pati de l’era i retirada del paviment del pati i nova construcció de vorera del pati de 
l’era de Can Santa Digna de Llerona. 
   
ATÈS que en data 30 de setembre de 2022, amb Registre d’Entrada número 2022-E-
RE-4106, el senyor Pere Molins Garcia, en representació de la Fundació Mercè 
Fontanilles, ha presentat escrit en el qual sol·licita l’aplicació de la bonificació de la 
liquidació relativa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres associada a 
l’expedient, per tractar-se d’obres de millora d’una edificació inclosa al Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 
   

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=5


 
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. 
   
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 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.- Estimar la sol·licitud presentada en data 30 de setembre de 2022, amb 
Registre d’Entrada número 2022-E-RE-4106 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 la liquidació núm. 2209000577 per import de 7.696,24 €, en 
concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a 
l’expedient 1023/2022 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals 
núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament. 
   
Tercer.- Aprovar la liquidació núm. 2209000886, per un import de 575,78 €, en 
concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a 
l’expedient 1023/2022, 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=20221222&punto=6 
 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=6
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7. Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple, 

per raons d'urgència, de l'expedient número 1632/2022 de l'Àrea d’Hisenda 
 

 
Antecedents de fet 
  
1. El dia 15 de desembre de 2022 ha finalitzat el termini d’exposició pública dels acords 
provisionals de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2023, adoptats pel Ple 
de 27 d’octubre de 2022, i publicat al BOP de 31 d’octubre de 2022.  
  
2. Tenint en compte que s’han presentat al·legacions i, que en compliment de l’article 
17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, la Corporació Local haurà de prendre l’acord definitiu que procedeixi.   
  
3. Vista la memòria de la regidora de l’àrea d’Hisenda, en la qual s’exposa la motivació 
de la inclusió, per raons d'urgència, d'una proposta plenària en l'ordre del dia del Ple 
municipal, assumpte el qual no ha estat prèviament dictaminat i/o informat per la 
Comissió Informativa d'assumptes de Ple.  
  
Fonaments legals 
  
1. L’article 82 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que 
estableix que: «L’Alcalde o President, per raons d’urgència degudament motivada, pot 
incloure en l’ordre del dia, a iniciativa pròpia o a proposta d’algun dels portaveus, 
assumptes que no hagin estat prèviament informats per la respectiva Comissió 
Informativa, però en aquest supòsit no podrà adoptar-se cap acord sobre aquests 
assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió en l’ordre del dia».  
  
2. L’article 83 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que 
estableix que: «Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre 
assumptes no compresos en la seva convocatòria, així com els que s’adoptin en 
sessions ordinàries sobre matèries no incloses en el respectiu ordre del dia, excepte 
especial i prèvia declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot 
favorable de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril».  
  
Per tot això, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, proposo al Ple 
de la Corporació local l’adopció del següent  
  
ACORD: 
  
Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple 
ordinari del dia 22 de desembre de 2022, per raons d'urgència, la proposta de 
resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals 
per a l’exercici 2023.   
 



 
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 del grup municipal IEC-AM (2), i les abstencions dels regidors/es dels grups 
municipals CsLFV (2), Sal-CUP-Amunt (1) i de la regidora no adscrita (1), sent el 
resultat definitiu de 11 vots a favor, 2 vots en contra i 4 abstencions.  
 
La lectura i les intervencions d’aquest punt les podeu consultar a l’enllaç següent: 
 
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=7 

 

 
8. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva dels acords 

de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2023, adoptats en 
sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2022 
 

FETS  
  
1. En la sessió que va tenir lloc el dia 27 d’octubre de 2022, el Ple de l’Ajuntament va 
adoptar els acords d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 
per al proper exercici econòmic. 
  
2. Els acords han estat exposats al públic, segons anunci publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 31 d’octubre de 2022, al tauler d’anuncis, a la web 
municipal, al portal de la transparència i a l’edició del diari “ARA” del dia 4 de novembre 
de 2022, a l’objecte que es poguessin presentar al·legacions, de conformitat amb allò 
previst als apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
  
3. Dins del termini d’exposició pública esmentat anteriorment, s’ha presentat un escrit 
d’al·legacions per part de l’interessat que s’esmenta a continuació:  
  
1) Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV), 2022-E-RE-4830 de 
data 14 de novembre de 2022 (13:06 h), presenta les al·legacions següents: 
  
- Al·legació primera: es proposa amb caràcter general el no increment de la quota 
tributària de l’Impost sobre bens immobles. També s’al·lega la modificació de l’article 
4.1 de l’ordenança fiscal, en el sentit d’incloure una exempció en l’impost per als 
immobles ocupats il·legalment propietat de particulars, que no siguin grans tenidors. 
Es proposa la modificació de l’article 4.2 lletra A relatiu a la bonificació als habitatges 
de protecció oficial, s’indica que el percentatge sigui del 100% per als tres primers 
anys, en comptes del 50% fixat a l’ordenança.   
  
- Al·legació segona: es proposa modificar l’article 5 lletra E de l’Ordenança reguladora 
de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, fixant la bonificació entorn del 100% 
per als vehicles classificats com a zero emissions, exceptuant els vehicles de gama 
alta. 
  

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=7
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- Al·legació tercera: es proposa congelar la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat  lucrativa.  
  
4. L’àrea d’Hisenda ha vist la necessitat de fer una rectificació del text de l’Ordenança 
general reguladora de preus públics (ord. 17), a l’article cinquè, quantia, per tal de dotar 
de claredat a la gestió d’aquests preus, en l’aplicació de l’Impost sobre el valor afegit 
(IVA), en compliment d’allò que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
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. 
  
4. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
  
VISTA la Memòria de la regidoria d’Hisenda en referència a l’al·legació presentada.  
  
VIST l’informe de la Intervenció Municipal.  
  
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.- ESMENAR l’article 5 de l’Ordenança fiscal general reguladora de preus 
públics (ord. 17), amb la inclusió dels apartats 3 i 4, per tal d’aclarir l’aplicació de 
l’Impost sobre el valor afegit (IVA) en els preus públics. La redacció completa de 
l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 17 que haurà de regir per a l’exercici 2023 i 
següents, queda com segueix:  
  
“Article 5. Quantia 
  
L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats cobrirà el 
cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
  
Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus per sota dels límits fixats en els dos apartats 
anteriors. 
  
A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preu públic s’estableixin  es 
sumarà, l’Impost sobre el valor afegit (IVA) pel tipus vigent en el moment de la 
meritació del mateix, en el cas que la normativa de l’Impost ho disposi. 
  



Els preus públics que es detallen en aquesta ordenança, llevat que s’indiqui  
expressament el contrari, no inclouen l’Impost sobre el valor afegit (IVA).” 
   
Segon.- DESESTIMAR les al·legacions primera, segona i tercera presentades pel 
Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV), 2022-E-RE-4830 de 
data 14 de novembre de 2022 (13:06 h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la 
Memòria de la regidoria d’Hisenda. 
  
Tercer.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2023 i següents l’Ordenança 
fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària 
del dia 27 d’octubre de 2022. 
  
Quart.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de 
l’Ordenança general reguladora dels Preus públics (ord. 17), aprovada en la sessió 
plenària del dia 27 d’octubre de 2022, amb les modificacions introduïdes en aquesta 
resolució. 
  
Cinquè.-  APROVAR definitivament per a l’exercici de 2023 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en 
què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2022. 
  
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  
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 
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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 
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. 
  
Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
  
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat del RE 2022-E-RE-4830 i a les 
àrees de l’Ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords. 
 
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 de 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=20221222&punto=8 

 

C) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS  

 

 

9.Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

 

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

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=9 
 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=8
http://lesfranqueses.videoacta.es/?pleno=20221222&punto=9

