
 
 
 
 

 
 

OD-06 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 24 de març de 2021 
CI, de 17 de març de 2021 
 
Informar sobre l'expedient d'alteració de terme entre els municipis de Montmeló i 
Granollers 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’1 de març de 2021 ha tingut entrada al Registre General del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental l’expedient d’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers per tal que 
aquest Consell Comarcal emeti el corresponent informe. 

 
2. El 10 de març de 2021, Jordi Vendrell Ros, Secretari Accidental, ha emès l’informe 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. L’1 de març de 2021, l’Ajuntament de Montmeló ha tramès al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental l’expedient d’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers per tal que 
aquest Consell Comarcal emeti el corresponent informe, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 3 a 8 i 9 a 20 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 

 
L’objecte de l’expedient és l’alteració del límit entre els termes municipals de Montmeló i 
Granollers d’acord amb la memòria justificativa. 
 
Aquesta modificació afecta la línia de terme municipal entre els dos municipis de forma que 
Montmeló incrementa la seva superfície en 41.479 m2 en relació a la línia aprovada per la 
Direcció General d’ Administració Local, mentre que Granollers guanya una superfície de 6.242 
m2 en relació amb la mateixa línia, ja que es regularitza la part final situada al Nord-Est, que 
delimita amb el municipi de Montornès del Vallès. 

 
Aquesta operació tindrà el caràcter d’alteració de termes municipals, i no afecta a la divisió 
comarcal vigent, ja que ambdós municipis pertanyen a la comarca del Vallès Oriental. 

 
2. La iniciativa de l’expedient és concurrent entre els municipis de Montmeló i Granollers, essent 

l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de terme entre els municipis de 
Montmeló i Granollers és l’Ajuntament de Montmeló. En aquest sentit consta en l’acord el Ple 
de l’Ajuntament de Montmeló en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2020, i a la Memòria 
justificativa que forma part de l’expedient. 

 
3. La proposta d’alteració del límit entre els termes de Montmeló i Granollers prové de la Resolució 

de la Direcció General d’Administració Local de 20 de setembre de 2019, i l’informe de 
replantejament esdevinguda ferma un cop transcorregut el període d’al·legacions que determina 
l’article 29.4 del Decret 244/2007, esmentat, i segons es descriu en la Memòria justificativa:  

 
“Davant la no coincidència de la línia elaborada per la Direcció general d’Administració Local 
per delimitar el terme municipal entre Montmeló i Granollers els dos consistoris estan d’acord en 



 
 
 
 

 
 

concretar una alteració de termes municipals que encaixa amb el planejament general de 
Granollers i modifica el límit que te el de Montmeló en l’àmbit del Circuit de Catalunya.” 

 
4. El Ple de l’Ajuntament de Montmeló en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2020, adopta els 

acords la part dispositiva dels quals es transcriu tot seguit:  
 

"PRIMER.- Aprovar la iniciació del procediment d’alteració parcial dels termes municipals de 
Montmeló i Granollers, d’acord amb la memòria justificativa de la concurrència dels supòsits i 
dels requisits d’alteració de termes municipals que s’ha elaborat a l’efecte, tal com estableix 
l’article 17.2 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. 
 
SEGON.- Acordar que l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de terme entre 
els municipis de Montmeló i Granollers sigui l’Ajuntament de Montmeló. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya , i sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies, mitjançant 
l’exposició en el tauler d’anuncis corresponent i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya; en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva adopció, 
d’acord amb el que prescriu l’article 9.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
QUART.- Finalitzar el tràmit anterior, sotmetre l’expedient, juntament amb les al·legacions 
presentades dins el tràmit d’informació pública, a informe de l’Ajuntament de Granollers, i al 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords." 

 
5. Un cop comunicat a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la Subdirecció General d’Assistència 
Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local va fer les següents observacions tècniques a la 
memòria justificativa i els plànols que consten en l’expedient d’alteració de la línia de terme 
entre Granollers i Montmeló: 

 
- En la documentació de l'expedient haurà de constar l'informe de l'Ajuntament de Montornès 
del Vallès pel que fa a la modificació de la posició de la fita de tres termes comuns als municipis 
de Montornès - Montmeló - Granollers. 
- Caldrà modificar el punt 3r de la memòria on es relaciona el procediment a seguir, atès que 
també caldria indicar que es sol·licita informe a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, així 
mateix indicar que com a ens locals no promotors també s'haurà de sol·licitar informe al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona. 
- S'haurà d'esmenar el datum de les coordenades que consten en el punt 8 de la proposta 
d'alteració, tant de la relació de coordenades que apareix en el plànol núm. 1 com la de la 
pàgina 8 de la memòria, ja que haurien d'estar en ETRS89, 
- En relació amb el punt 8 de la memòria, en l'apartat 4t hi apareix un quadre amb la relació de 
coordenades dels punts que definiran la línia resultant de l'alteració, en aquesta relació, el punt 
8è no hi hauria de constar, atès que d'acord amb l'alteració proposada la línia de terme tindria el 
seu últim punt a l'eix del riu Congost. 
- En l'apartat 5 de la memòria (divisió de béns) es fa referència a un certificat de secretaria que 
acredita que no és necessari portar-ne a terme cap. Tot i així com a annex a la memòria només 
hi consta un certificat de secretaria acreditatiu de la suficiència de recursos municipals un cop 



 
 
 
 

 
 

s'hagi portat a terme l'alteració. Aquest certificat sobre la divisió de béns, encara que acrediti 
que no és necessari fer-ne cap, ha de constar en l'expedient. 
- Finalment també es detecta un còmput sobre l'intercanvi de superfícies que implica l'alteració 
diferent en dos documents (entre el que apareix en el plànol número 3 i el que apareix a la 
pàgina 5 de la memòria). 

 
6. El 16 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Montmeló acorda aprovar la modificació de la 

Memòria justificativa de l’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers donant 
compliment amb les observacions tècniques de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i 
d’Innovació a l’Administració Local, i sol·licita al Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal que 
emeti l’informe corresponent. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, estableix els supòsits en què el terme municipal pot ser alterat, i 
l’article 17 del mateix text legal regula el procediment d’alteració de termes. 

 
2. El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració de termes municipals (articles 3 a 8) 
i el procediment per a la seva alteració (articles 9 a 20). 

 
3. L’article 11.2 del citat Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es produeixen 

iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de l’expedient correspon al 
que determinin els mateixos ens locals que han exercit la iniciativa. En aquest sentit, a la 
memòria justificativa es determina que l’Ajuntament de Montmeló és l’instructor de l’expedient i, 
per tant, l’administració encarregada de sotmetre l’expedient a informació pública. 

 
4. Decret legislatiu 4/2003, de de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. 
 
5. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 esmentat atribueix al Ple l’adopció dels acords 

relatius a l’alteració del terme municipal. 
 
 
Per tot això, vistos els antecedents de dret i els fonaments de dret, s’emet informe favorable a 
l’expedient d’alteració de termes entre els municipis de Montmeló i Granollers.” 

 
3. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, estableix els supòsits en què el terme municipal pot ser 
alterat, i l’article 17 del mateix text legal regula el procediment d’alteració de termes. 

 
2. El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 



 
 
 
 

 
 

mancomunitats de Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració de termes 
municipals (articles 3 a 8) i el procediment per a la seva alteració (articles 9 a 20). 

 
3. L’article 11.2 del citat Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es 

produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de 
l’expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals que han exercit la iniciativa. 
En aquest sentit, a la memòria justificativa es determina que l’Ajuntament de Montmeló és 
l’instructor de l’expedient i, per tant, l’administració encarregada de sotmetre l’expedient a 
informació pública. 

 
4. Decret legislatiu 4/2003, de de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya, pel que fa a la competència de l’aprovació d’aquest 
acord per part del Ple. 

 
5. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 esmentat atribueix al Ple l’adopció dels acords 

relatius a l’alteració del terme municipal. 
 
 
Per tot això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Informar favorablement l’alteració la línia de terme entre els municipis de Montmeló i 

Granollers en els termes que s’exposen en la Memòria justificativa. 
 

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats de Granollers, Montmeló i Montornés del 
Vallès. 

 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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