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  ACTA  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/5  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  31 / de gener / 2019  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.04 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 

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 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 5969/2018. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 
l’adjudicació, mitjançant procediment obert del contracte de gestió del servei 
subjecte a regulació harmonitzada de la gestió del servei públic del 
manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les 
Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

VISTA la providència amb data 21 de gener de 2019, signada per l’Alcaldia on 
informa la necessitat de contractar la gestió del servei públic del manteniment, 
conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses del Vallès. 
  
VISTOS el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques que han de regir el contracte esmentat, de conformitat amb el què 
disposen els articles 121, 122 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic . 
  
VIST el plec de clàusules administratives generals de contractació, aprovat 
definitivament per acord de Ple de 26 de juny de 2014. 
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VIST l’informe emès per la secretaria municipal.  
  
VIST l’informe emès per la intervenció municipal. 
  
VIST l’informe per l’àrea d’obres i serveis. 
  
TENINT EN COMPTE que existeix suficient consignació en el pressupost vigent de la 
Corporació, a l’aplicació pressupostària 2019 05 1711 22710 01 MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE JARDINS. 
  
VISTOS els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
  
DE CONFORMITAT amb el què preveu la Disposició Addicional Segona de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del règim local; 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. 
  
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. 617/2015, 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 el Decret de l’alcalde núm. 1665/2016 de 2 de juny, publicat al BOPB el 20 de 
juny de 2016 i assabentat Ple el 30 de juny de 2016,  l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
  
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per la 
gestió del servei públic del manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de 
jocs de les Franqueses del Vallès. 
  
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme 
per procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. 
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que 
hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació 
del contracte descrit. 
  
Quart.- ANUNCIAR la licitació del contracte al Perfil del Contractant de la Generalitat 
de Catalunya.  
  
Cinquè.- DESIGNAR els membres de la Mesa de Contractació per procedir a la 
licitació del present contracte segons la relació següent: 
  
PRESIDENT: Moisés Torres Enrique.  
  
VOCALS: Manuel Fernández Álvarez, Maria Mercè Miquel Andreu, Alejandro Martín 
Vàzquez, Joaquim Bach i Fabregó. 
  
SECRETÀRIA DE LA MESA: María Suárez Mangas 



  
Sisè.- AUTORITZAR la despesa per import de 1.439.776,80 € IVA inclòs, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària detallada a continuació del pressupost vigent i dels 
successius pressupostos de la Corporació, condicionant la despesa dels exercicis 
futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient: 
  
ANY 2019   
2019 05 1711 22710 01: 359.944,20 € IVA inclòs 
  
ANY 2020   
2020 05 1711 22710 01: 479.925,60 € IVA inclòs 
  
ANY 2021  
2021 05 1711 22710 01: 479.925,60 € IVA inclòs 
  
ANY 2022  
2022 05 1711 22710 01: 119.981,40 € IVA inclòs 
 
 
L’interventor municipal pren la paraula i comenta que s’ha d’introduir la següent 
esmena en la clàusula 12. Criteris d’adjudicació del plec de clàusules administratives 
particulars del contracte de gestió del servei públic del manteniment, conservació i 
neteja del verd urbà i àrees de joc, on s’estableix la fórmula de valoració econòmica 

  
s’ha d’afegir, literalment, el següent: 
 
“On B és la baixa en format numèric i arrodonida a dos decimals. 
(ex. baixa de 3,50%, B = 2,50)” 
 
La secretària municipal informa als presents que es votarà el present acord amb 
aquesta esmena introduïda en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
Demana als presents si algú manifesta alguna objecció a aquesta esmena, doncs tot 
seguit es procedirà a començar la votació. Cap dels membres de la Junta de Govern 
Local ni dels presents a la sessió presenta cap objecció. Es procedeix a la votació de 
l’acord, el qual és aprovat per unanimitat dels seus membres. 
 

 

B) PRECS I PREGUNTES 

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

   

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


