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  ACTA  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/3  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  24 / de gener / 2019  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.03 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’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

Expedient 4157/2017. Aprovació de Projecte d'obra ordinària.  
Proposta d'aprovació inicial del projecte modificat del projecte bàsic i executiu 
del Centre Cultural de Corró d’Avall, per tràmit d’urgència, al terme municipal 
de les Franqueses del Vallès. 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

ATÈS que per acord de Junta de Govern local adoptat en sessió del 2 d’agost de 
2018 es va resoldre, entre d’altres, APROVAR la modificació del contracte signat en 
data 10 d’abril de 2017, entre l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS i 
l’empresa TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, SL, per un import de 
13.000 € més IVA, amb la finalitat que procedeixi a la redacció d’un projecte modificat 
per a l’acabament del centre cultural de Corró d’Avall, al terme municipal de les 
Franqueses del Vallès. 
  
TENINT EN COMPTE que en data 19 de desembre de 2018, amb Registre d’Entrada 
2018-E-RE-2229 l’empresa Territori 24, SL ha presentat el projecte modificat del 
projecte bàsic i executiu del Centre Cultural de Corró d’Avall, al terme municipal de 
les Franqueses del Vallès, en compliment de l’acord esmentat. 
  
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient.  
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VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal. 

 
TENINT EN COMPTE allò que preveu l’article 234 del Real Decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
  
ATÈS que queda justificat l’interès públic per acordar la urgència per a la seva 
tramitació tenint en compte l’estat d’execució de les obres i el perjudici que 
comportaria la seva aturada. 
  
VIST el què disposa l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
  
DE CONFORMITAT, amb el que disposen articles 235.2 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, 93 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
  
Aquesta Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 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, pel qual es delega en la Junta de Govern local l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis en tots aquells supòsits en què s’hagin delegat la junta de 
govern local les competències com a òrgan de contractació.  
   
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR, conforme al previst a l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació del projecte modificat del 
projecte bàsic i executiu del Centre Cultural de Corró d’Avall, al terme municipal de 
les Franqueses del Vallès. 
  
Segon.- APROVAR INICIALMENT el projecte modificat del projecte bàsic i executiu 
del Centre Cultural de Corró d’Avall, al terme municipal de les Franqueses del Vallès, 
amb un import total de 5.266.152,83 € (IVA exclòs). 
  
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública, durant el termini de quinze 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i al web d’aquest 
Ajuntament a efectes de poder ésser examinat i que puguin ser formulades per les 
persones interessades les al·legacions pertinents. 
  
Quart.- FACULTAR a l’Alcalde per elevar-lo a definitiu en el cas que no es presentin 
al·legacions. 
  
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient.  
 

 

 



 

B) PRECS I PREGUNTES 

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

   

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


