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  ACTA  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/41  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  11 / d’octubre / 2018  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.05 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretari accidental Alejandro Martín Vàzquez 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

52141101D Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ  

53125142H Juan Antonio Corchado Ponce, 1r tinent 
alcalde 

SÍ 

38532886C Ferrán Jiménez Muñoz, 2n tinent alcalde SÍ 

38158543W Rosa María Pruna Esteve, 3a tinenta alcalde SÍ 

52159803N José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent 
alcalde 

SÍ 

52166276E Marina Ginestí Crusells, 5a tinenta d’alcalde SÍ  

46233558Q Joaquim Bach Fabregó, interventor 
accidental  

SÍ 

52395508J Alejandro Martín Vàzquez, secretari 
accidental 

SÍ 



Regidors oients:   

36570994M Moisés Torres Enrique SÍ 

37658399Q Jordi Ganduxé Pascual SÍ 

53122856D José Alexander Vega Sabugueiro SÍ 

37794275P Juan Antonio Marín Martínez SÍ 

77298020B Àngel Profitós Martí SÍ 

35025088K Francesc Torné Ventura SÍ 

X02969005G Martha Esperanza Ilona Edel  SÍ 

  

El Sr. Alcalde obre la sessió a l’hora indicada, recordant als presents que els següents 
acords sotmesos a deliberació i votació de la Junta de Govern Local són públics, al ser 
delegats per l’òrgan plenari. 

El secretari accidental comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió 
i dóna pas a debatre els punts inclosos a l’ordre del dia.  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

Expedient 2086/2017. Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta 
Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta de suspensió de l’execució del contracte per a les obres 
d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

ATÈS que el Ple, en sessió del 22 de desembre de 2017, va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’adjudicació del contracte d’obra consistent en l’execució del projecte 
anomenat “Projecte d’urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès a la 
UTE formada per les empreses ABOLAFIO CONSTRUCCIONES, SL i COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA. 
  
ATÈS que el contracte es va formalitzar en data 13 de febrer de 2018. 
  
VISTA la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 536, de data 
15 de juny de 2018, que resol el recurs d’apel·lació interposat contra la denegació de 
la mesura cautelar corresponent al recurs contenciós administratiu 475/2016, en la 
qual s’acorda la suspensió del projecte de reparcel·lació i s’ordena el cessament 
immediat de qualsevol acte i procediment d’execució del mateix. 
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ATESA la potestat de l’Administració Pública de suspendre l’execució dels contractes 
en els termes dels articles 220 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 103 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat 
per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
  
Aquesta alcaldia PROPOSA a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que 
disposa l’acord del Ple adoptat en sessió del 22 de febrer de 2018, l’adopció dels 
següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- SUSPENDRE l’execució del contracte d’obres per a la urbanització del 
sector N (carretera de Cardedeu), fins que quedi sense efecte la suspensió del 
projecte de reparcel·lació de l’esmentat sector. 
  
Segon.- ORDENAR que s’aixequi acta en el termini de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’adopció de l’acord de suspensió. Aquesta acta haurà d’anar signada per un 
representant de l’òrgan de contractació, un representant de l’empresa contractista i 
pel director de les obres.  
  
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària de les obres i a la 
direcció facultativa. 

  

B) PRECS I PREGUNTES 

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

   

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


