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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/50  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  22 / de novembre / 2018  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.08 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 el següent 
acord sotmès a deliberació i votació de la Junta de Govern Local és públic, al ser 
delegat per l’òrgan plenari. 

La secretària comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió i dóna 
pas a debatre el punt inclòs a l’ordre del dia.  

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Àrea d’Obres i Serveis 

Expedient 3028/2016. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 
Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més 
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de la gestió del servei 
públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del 
Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió del 22 de desembre de 2016 va adoptar, 
entre d’altres, conservar els acords adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió 
celebrada el dia 28 de juliol de 2016, el qual resolia ADJUDICAR a l’empresa 
SERVEIS REUNITS, SA, el contracte de gestió del servei públic de recollida de 
residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del Vallès, per un període de 8 
anys prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de 10 anys, de conformitat 
amb la clàusula 3a del Plec de Clàusules Administratives Particulars, amb subjecció 
al plec de clàusules administratives i tècniques, a les millores proposades en el sobre 
núm. 2A amb Registre d’Entrada núm. 2016/3895, de data 20 de maig de 2016, i amb 
les següents condicions econòmiques:  
  
-       Oferta econòmica: 1.420.745,17 € més IVA 
-       Preu ofertat per adquisició de vehicles antics: 75.000 € 
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ATÈS que en data 24 de febrer de 2017 es va formalitzar el contracte administratiu 
derivat de l’acord d’adjudicació anteriorment esmentat.  
  
VISTOS els escrits presentats per l’empresa SERVEIS REUNITS SA:  

 
- RE 2017-E-RE-1477: demana que s’exoneri a SERVEIS REUNITS, SA de 
l’obligació d’abonament dels 75.000 euros en concepte d’adquisició dels vehicles i 
dels materials del servei. 
- RE 2018-E-RE-1660: presenta un informe amb el balanç econòmic de les accions 
realitzades en accions de comunicació i sensibilització de la ciutadania i gestió de la 
qualitat del servei, que comporta la inspecció, seguiment i vigilància. 
- RE 2018-E-RE-1683: presenta un informe amb les factures corresponents a la 
prestació de servei de deixalleria mòbil (que venia prestant el Consorci de Residus 
del Vallès Oriental) 
- RE 2018-E-RE-1694: presenta un informe amb l’oferta que van demanar a 
l’empresa ROS ROCA per presentar-se a la licitació per un import de 423.000 euros 
IVA exclòs, i amb les factures pagades per la compra dels contenidors demanats per 
l’Ajuntament, per un import de 521.799,55 euros IVA exclòs 
  
ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 2018-3060, de 29 d’octubre de 2018, es va 
disposar que s’iniciés expedient per a la modificació del contracte subscrit entre 
aquest ajuntament i la mercantil SERVEIS REUNITS, SA, el dia 24 de febrer de 2017.  
 
També es donava audiència al contractista per un termini de cinc dies amb el trasllat 
de l’informe emès pel cap de l’àrea que recollia les modificacions proposades per 
l’empresa contractista. Dit informe assenyalava que:   
 
- En relació al RE 2017-E-RE-1477: és raonable que l’empresa SERVEIS REUNITS 
SA aboni a l’ajuntament un total de 7.000 euros , IVA inclòs. 
- En relació al RE 2018-E-RE-1660: és raonable que l’ajuntament aboni a SERVEIS 
REUNITS SA la quantitat de 22.577,24 €, IVA inclòs.  
- RE 2018-E-RE-1683: és raonable que l’ajuntament aboni a SERVEIS REUNITS SA 
la quantitat de 8.207,87 €, IVA inclòs.  
- RE 2018-E-RE-1694: és raonable que l’ajuntament aboni a SERVEIS REUNITS, SA, 
la quantitat de 98.779,51 €, IVA inclòs.  
  
ATÈS que es va donar el preceptiu tràmit d’audiència a l’empresa interessada.  
  
ATÈS que el dia 6 de novembre de 2018 l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, va 
presentar escrit amb RE 2018-E-RE-1904 declarant la seva conformitat amb l’informe 
emès així com a la proposta de modificació del contracte. 
  
ATÈS que la clàusula 31.5 del plec de clàusules administratives particulars que van 
regir la licitació, estableix que les modificacions no podran superar mai el 10% del 
preu anual d’adjudicació del contracte.  
  
DE CONFORMITAT amb allò que preveu l’article 282 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’Obres i Serveis 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 gestió del servei 
públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del Vallès, 
subscrit amb l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, el dia 24 de febrer de 2017, en el 
següent sentit: 
  
- L’empresa SERVEIS REUNITS, SA, haurà d’abonar a l’ajuntament la quantitat de 
7.000 euros IVA inclòs, en lloc de 75.000 euros, en concepte d’adquisició de vehicles 
antics, escombradora, 240 contenidors i 7 carros de neteja. 
- Abonar a l’empresa SERVEIS REUNITS SA la quantitat de 22.577,24 €, IVA inclòs, 
en concepte de les accions realitzades en accions de comunicació i de sensibilització 
de la ciutadania (que havia de dedicar l’1% de les despeses anuals directes 
d’execució del projecte), i de gestió de la qualitat del servei (que havia de dedicar el 
3% de les despeses anuals directes d’execució del projecte), atès que els imports 
destinats per l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, a aquestes accions han superat els 
percentatges establerts. 
- Abonar a l’empresa  SERVEIS REUNITS SA la quantitat de 8.207,87 €, IVA inclòs, 
en concepte de prestació del servei de deixalleria mòbil, de conformitat amb la 
clàusula 3.11 del plec de condicions tècniques, que regula “altres recollides 
selectives”. 
- Abonar a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, la quantitat de 98.779,51 €, IVA inclòs, 
en concepte d’excés de cost del subministrament de contenidors de recollida 
d’escombraries, atès que dita empresa va proposar l’adquisició de contenidors de 
l’empresa ROS ROCA per un import de 423.000 € IVA exclòs (465.300,00 € IVA 
inclòs), i l’ajuntament va demanar que els contenidors de l’empresa FORMATO 
VERDE, per un import de 512.799,55 €, IVA exclòs (564.079,50 €, IVA inclòs).  
   
Segon.- AUTORITZAR les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 05 
1621 227000 02 per un import de 22.577,24; 2018 05 1621 227001 02, per un import 
de 98.779,51 €; 2018 05 1621 227001 02 per un import de 8.207,87 €. 
  
Tercer.- INCOAR expedient per a la regularització dels béns alienats a l’empresa 
SERVEIS REUNITS, SA.  
  
Quart.- Instar a l’empresa SERVEIS REUNITS, SA, adjudicatària del contracte, 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. 
  
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient. 
  
Sisè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic i a la Sindicatura de 
Comptes la modificació del contracte.  
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B) PRECS I PREGUNTES 

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

   

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


