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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/43  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  18 / d’octubre / 2018  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.06 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

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 

79271715F Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

Regidors oients:   



36570994M Moisés Torres Enrique SÍ 

37658399Q Jordi Ganduxé Pascual SÍ 

35013959R Èlia Montagud Blas 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. 

La secretària 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’Obres i Serveis 

Expedient 5561/2018. Mancomunitats i altres Entitats Locals (Creació, 
Modificació o Supressió).  
Proposta per recuperar la gestió de la deixalleria i la separació de l’ajuntament 
de les Franqueses del Vallès com a membre del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental 

Retirat de l’ordre del dia. 

  

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

Expedient 769/2018. Canvis i Modificacions en les Condicions del Contracte. 
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte d’obres per a l’acabament 
del parc del Falgar i la Verneda, al terme municipal de les Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió del 29 de setembre de 2016 va adoptar, 
entre d’altres, l’acord d’adjudicació del contracte d’obres per al parc del Falgar a 
l’empresa BARNASFALT, per import de 2.392.337,98 € més IVA, la qual cosa suposa 
un total de 2.894.728,96 €, IVA inclòs. 
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TENINT EN COMPTE que durant l’execució de les obres s’ha considerat convenient 
procedir a modificar el projecte. 

 
ATÈS que el projecte modificat s’ha aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia núm.     
2018-2703 de data 1 d’octubre de 2018, per un import de 2.870.805,58 € més IVA, 
resultant per tant un increment de 478.467,60 € més IVA. Aquest import suposa un 
increment del 20 per 100 del preu inicial.  
  
ATÈS que es va donar el preceptiu tràmit d’audiència a l’empresa constructora i a la 
direcció facultativa.  
  
ATÈS que la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que van regir 
la licitació, estableix el següent: 
  
“En aquest sentit, el present contracte es podrà modificar per causes imprevistes i 
d’interès públic, relatives a la modificació de les característiques de noves necessitats 
i/o servei que puguin sorgir al llarg del contracte, sense que suposin un increment 
anual de més d’un 20% del preu base de licitació.” 
  
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 
  
DE CONFORMITAT amb allò que preveu l’article 234 del Real Decret Legislatiu 
3/2011, de de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
  
Aquesta Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge PROPOSA a la Junta de Govern 
Local, de conformitat amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 616/2015, de 16 
de juny publicat al BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de 
juliol de 2015  i l’acord del Ple adoptat en sessió del 22 de febrer de 2018, l’adopció 
dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar la modificació del contracte administratiu de l’obra consistent en la 
modificació del projecte d’acabament del Parc del Falgar i la Verneda de les 
Franqueses del Vallès, subscrit amb l’empresa BARNASFALT, SA el dia 13 d’octubre 
de 2016, en els termes del modificat del projecte d'obra aprovat definitivament per 
Decret d’alcaldia 2018-2703 de data 1 d’octubre de 2018. Aquesta modificació 
suposa un major cost de 478.467,60 €, més IVA. El nou import del preu del contracte 
és de 2.870.805,58 € més IVA. 
  
Segon.- AUTORITZAR les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 11 
4501 60927 per import de 478.467,60 € més IVA. Així mateix, en haver-se 
incrementat el pressupost d'execució material del projecte d'obra amb la citada 
modificació, procedeix el reajustament en l'import de la garantia definitiva que 
ascendeix a 23.923,38 euros, la qual cosa juntament amb la garantia inicialment 
constituïda per import de 119.616,90 euros ascendeix a 143.540,28 euros (5% del 
preu d'adjudicació, és a dir sobre 2.870.805,58 euros). 
  
 



 
Tercer.- Instar a l’empresa BARNASFALT, S.A., adjudicatària del contracte d'obra, 
per a la formalització del modificat del mateix en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des del següent al de la recepció de la notificació de la present resolució, de 
conformitat amb allò que preveu l'article 156 del TRLCSP, havent d'acreditar-se amb 
caràcter previ a la formalització l'haver-se efectuat el reajustament de la garantia en 
els termes de l'apartat anterior. 
  
Quart.- INFORMAR al contractista que el present modificat és independent de 
l'exigència de les millores que va oferir l'adjudicatari en la licitació, que va ser tinguda 
en compte com a criteri d'adjudicació, i que el seu deure compliment es manté. 
  
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient. 

 

B) PRECS I PREGUNTES 

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

   

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


