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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/27  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  23 / de maig / 2019  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.16 hores  

Lloc  Sala de Plens  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

Nom i Cognoms Assisteix 

Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ 

Juan Antonio Corchado Ponce, 1r tinent d’alcalde NO 

Ferran Jiménez Muñoz, 2n d’alcalde SÍ 

Rosa Maria Pruna Esteve, 3a tinenta d’alcalde SÍ  

José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent d’alcalde SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, 5è tinent d’alcalde SÍ 

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

Regidors/es oients:  

Moisés Torres Enrique, regidor  SÍ 



Rafael Bernabé Pérez, regidor SÍ 

Juan Antonio Marín Martínez, regidor SÍ 

Àngel Profitós Martí, regidor SÍ 

Martha Esperanza Ilona Edel, regidora 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 de Seguretat Ciutadana 

Expedient 8272/2016. Accidents i actuacions.  
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per una 
infracció de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals 
potencialment perillosos 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

Vista l’Acta de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm. 8537/2016 
emesa en data 12 de desembre de 2016 a les 16:15 hores per infraccions en matèria 
de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa la 
circulació d'un gos potencialment perillós, de raça American Stafford, sense morrió al 
c/Mas Colomer d’aquest municipi. S’identifica al senyor amb DNI 46067100D, 
propietari del gos, com a responsable que d’una forma presumpta ha comès la 
infracció. 
  
Vist que amb data 5 de novembre de 2018, es va notificar l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador juntament amb el plec de adoptat per Junta de Govern Local 
en data 12 de juliol de 2018, per les infraccions que, presumptament, poden constituir 
les conductes denunciades, oferint a l’inculpat la possibilitat de reconeixement 
voluntari de la responsabilitat, aplicant una reducció en l’import de la sanció. 
  
Vist que de les dades obrants en aquest Ajuntament, no consta que la persona 
denunciada hagi presentat les pertinents al·legacions durant el termini concedit de 10 
dies des de la notificació de la resolució.  
  
Vist que amb data 8 de març de 2019 es va notificar la proposta de resolució de 
l’expedient sancionador mitjançant publicació edictal al Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE) núm. 58, concedint a l’inculpat un tràmit d’audiència per formular al·legacions i 
presentar la documentació que consideri convenient per defensar-se de la infracció 
atribuïda. 
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Vist que de conformitat amb l'article 1 c) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos són considerats potencialment perillosos, els següents: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de 
presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés o llurs 
encreuaments. 
  

Vist que l’article 2.1 de la citada llei estableix que, a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús 
públics en generals, els gossos als què fa referència l’article 1 han d’anar lligats i 
proveïts del corresponent morrió. 
  

Vist que l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que les persones posseïdores 
de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de 
seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del 
Decret 287/2002, de 22 de març. 
  

Vist que l’article 8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, decreta com a mesura de seguretat l'obligatorietat 
d'utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un 
morrió homologat i adequat a la raça, per a la presència i circulació en espais públics 
de gossos potencialment perillosos. 
  

D'acord amb l'article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el fet de trobar-se un gos potencialment perillós 
en llocs públics sense morrió, està considerat com a una infracció greu, per tant, cal 
iniciar procediment sancionador per aquest fet. 
 

D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de 
150,25 a 1.502,53 euros. 
  

Vist que es consideren provats els fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat del 
funcionari de la denúncia i s’ha identificat inequívocament la persona responsable de 
la infracció. 
  

La imposició de sancions per part de les Administracions publiques hauran de 
guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció y la 
sanció aplicada, tenint els compte els criteris del principi de proporcionalitat, en quan 
a la existència de intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i 
la reincidència, recollits a la l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.  
  

En el procediment sancionador s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris 
establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, respectant els drets 
del presumpte responsable i s’han tingut en compte les circumstàncies adverses i 
favorables a l’infractor.  
  

Atès que la competència sancionadora, per la comissió d’infraccions de caràcter greu 
i molt greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació 
segons l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 30 de març de 
2017. 



  
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 1665/2016 de data 2 de 
juny, publicat al BOPB en data 20 de juny de 2016 i assabentat el Ple en data 30 de 
juny de 2016, l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 

  
Primer.- IMPOSAR al senyor amb DNI 46067100D una sanció de 150,25 euros, en el 
seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu 
prevista en l’article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 

  
Segon.-  APROVAR la liquidació núm. 1945000023, per import de 150,25 euros, en 
concepte d’una sanció imposada com a responsable d’una infracció greu de 
conformitat amb el que estableix de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Tercer.- REQUERIR a la persona inculpada per tal que procedeixi a ingressar a una 
de les entitats bancàries que es detallen en la carta de pagament que s’adjuntarà a la 
notificació, l'import de la sanció que se li ha imposat en el termini que també s’indica 
en el full d’ingrés.  
  
S’adverteix igualment que la manca de pagament de la sanció dins dels terminis de 
pagament que s’assenyalin donarà lloc al seu cobrament a través del procediment 
administratiu de constrenyiment.  

  
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els 
recursos que pot interposar contra aquesta. 

  
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que 
se’n derivin.  

  

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

Expedient 4811/2017. Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta 
Econòmicament més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d’aprovació de preus contradictoris del contracte per a les obres del 
projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall 
per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme municipal de 
les Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 22 de 
febrer de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicació a l’empresa 
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, el contracte d’obra consistent en l’execució de 
les obres del Projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró 
d’Avall per un import de 3.741.488,11 € més IVA (4.527.200,61 IVA inclòs). 
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TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local, en sessió de l’11 d’abril de 2019 
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar la modificació del contracte administratiu 
per a l’execució de les obres del projecte per a la modificació del Projecte del Centre 
Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès subscrit amb l’empresa 
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU el dia 1 de març de 2018. 
  
ATÈS que el tècnic director de les obres ha emès informe, que queda incorporat a 
l’expedient, en relació als preus contradictoris segons relació adjunta a l’expedient, 
sorgits en execució del contracte. 
  
TENINT EN COMPTE QUE l’informe emès pel tècnic director de les obres s’ajusta a 
l’establert a l’article 158 del RGLCAP. 
  
ATÈS que l’empresa adjudicatària ha donat conformitat als nous preus, a proposta de 
la direcció facultativa de les obres, mitjançant la signatura de les actes dels preus 
contradictoris. 
  
ATÈS que l’article 158 RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per 
l’òrgan de contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de 
preus del projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de 
modificacions. 
  
TENINT EN COMPTE que la desviació econòmica prevista sense IVA, segons les 
dades obrants en l’expedient és: 
  

PROJECTE ADJUDICACIÓ 
TANCAMENT 
PREVIST DESVIACIÓ DESVIACIÓ (%) 

OBRES 3.741.488,11 4.110.727,19 369.239,08 8,98 

MODIFICAT 374.010,18 411.038,66 37.028,48 9,01 

  
VIST l’informe favorable emès pel tècnic de l’àrea d’Urbanisme. 
  
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 els preus contradictoris obrants en l’expedient generats durant 
l’execució per a les obres del projecte per a la modificació del Projecte del Centre 
Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al 
terme municipal de les Franqueses del Vallès, entenent que queden incorporats a tots 
els efectes als quadres de preus del projecte. 
  
Segon.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a la Direcció Facultativa 
de les obres. 

  

 



Expedient 7856/2016. Procediment genèric (Obres i Serveis).  
Proposta d’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi per l’any 2019 a les 
Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

ATÈS que en data 19 de gener de 2015 es va signar el CONVENI DE COOPERACIÓ 
INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS, LES 
FRANQUESES DEL VALLÈS, CANOVELLES I LLIÇÀ D’AMUNT, per la prestació 
conjunta del servei. 
  
ATÈS que el punt quart del conveni abans esmentat, diu que els Ajuntaments 
signants es comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels serveis de taxi que 
tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals, de manera que 
tinguin els mateixos conceptes i imports. Pel que fa a la tarifa interurbana aplicable, 
serà l’aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
VIST l’escrit presentat per la senyora Eugenia Maria Hernández Vinagre en data 20 
de desembre de 2018 i amb número de registre d’entrada 2018-E-RC-8472, en el 
qual sol·licita l’actualització de les tarifes del servei d’autotaxi per a l’any 2019 
presentant certificat de la Comissió de Preus de Catalunya on es va aprovar 
l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxi i estudi econòmic d’explotació 
realitzat pel Sindicat del Taxi de Catalunya.  
  
DE CONFORMITAT amb el que preveuen el Decret 149/1988, de 28 d’abril sobre el 
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 
de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels 
preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
  
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 les tarifes que regiran durant tot el 2019, amb IVA inclòs, segons 
el quadre següent: 
             
Tarifa 1: de dilluns a divendres de 08:00 h a 20:00 h 
  
-   Baixada de bandera: 3,00 € 
-   Preu per km: 1,09 € 
-   Hora d’espera: 21,76 € 
  
Tarifa 2: de dilluns a divendres de 20:00 h a 8:00 h (nocturn); caps de setmana i 
festius de 06:00 h a 20:00 h; dilluns i laborables després de festiu de 00:00 h a 
08:00h 
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-   Baixada de bandera: 3,00 € 
-   Preu per km: 1,33 € 
-   Hora d’espera: 22,24 € 
  
Tarifa 3: dissabtes, diumenges i festius de 00:00 h a 06:00 h i de 20:00 h a 24:00 h 
  
-   Baixada de bandera: 3,00 € 
-   Preu per km: 1,43 € 
-   Hora d’espera: 22,24 € 
   
Suplements: 
  
-   Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers: 3,15 €  
-   Nits especials ( St. Joan, Nadal i Cap d’Any (20 h - 8 h): 3,15 €  
-   Taxi emissora fins al lloc de recollida tarifa 1: 3,45 €  
-   Taxi emissora fins al lloc de recollida tarifa 2: 4,30 €  
-   Taxi emissora fins al lloc de recollida tarifa 3: 4,60 €  
-   Suplement per maleta: 1,00 € 
   
Segon.- COMUNICAR les tarifes esmentades a la Comissió de Preus de Catalunya, 
de conformitat amb el procediment simplificat establert a l’article 2 del Decret 
339/2001, de 18 de desembre. 
  
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Comissió de preus de Catalunya, els 
Ajuntaments de Granollers, Canovelles i Lliçà d’Amunt, als titulars de llicències de 
taxis de les Franqueses del Vallès i al Sindicat del Taxi de Catalunya. 

  

Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per 
raons d’urgència, dels assumptes que s’esmenten a continuació 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

  

Àrea d’Obres i Serveis 

Expedient 1355/2019. 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 de 
les Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

VIST la providència amb data 16 de maig de 2019, signada per l’Alcaldia on informa 
la necessitat de contractar la gestió del servei públic del manteniment, conservació i 
neteja del verd 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. 
  
VIST l’informe emès per la secretaria municipal.  
  
VIST l’informe emès per la intervenció municipal. 
  
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 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: 
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PRESIDENT: Moisés Torres Enrique.       
  
VOCALS: Manuel Fernández Álvarez, Maria Mercè Miquel Andreu, Maria Llonch 
Llonch, Joaquim Bach i Fabregó.     
        
SECRETÀRIA DE LA MESA: Mercè Gutiérrez Corchado. 

  
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: 159.975,20 € 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: 319.950,40 € IVA inclòs  

  

Expedient 3812/2018. Procediment de Contractació.  
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 
públic de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

VIST la providència amb data 5 d’abril de 2019, signada per l’Alcaldia on informa la 
necessitat de contractació de la gestió del servei públic de neteja dels equipaments 
municipals de l’Ajuntament 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. 
  
VIST l’informe emès per la secretaria municipal.  
  



 
VIST l’informe emès per la intervenció municipal. 
 
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 de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès. 
  
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme 
per procediment obert. 
  
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, Miriam Portero Valencia, Maria Llonch 
Llonch , Joaquim Bach i Fabregó.     
        
SECRETÀRIA DE LA MESA: Mercè Gutiérrez Corchado. 

  
Sisè.- AUTORITZAR la despesa per import de 2.520.000,10 € IVA inclòs, amb càrrec 
al pressupost, exercicis i partides que es detallen a continuació, restant condicionada 
la despesa corresponent als exercicis 2020, 2021 i 2022 a la dotació de crèdit 
pressupostari suficient: 
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
  

EXERCICI 2019 (4 mesos) 
  

2019 07 3421 22700 01  neteja instal·lacions 18.147,49 € 

  

EXERCICI 2020  
  

2020 07 3421 22700 01  neteja instal·lacions 54.442,46 € 

  

EXERCICI 2021  
  

2021 07 3421 22700 01  neteja instal·lacions 54.442,46 € 

  

EXERCICI 2022 (8 mesos) 
  

2022 07 3421 22700 01  neteja instal·lacions 36.294,97 € 

  
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 
  

EXERCICI 2019 (4 mesos) 
  

2019 06 3230 22700 01 servei de neteja centres educatius 194.890,45 € 

2019 06 3261 22700 01 servei neteja CFA 5.086,75 € 

2019 06 3292 22700 01 servei neteja casals municipals infància 756,60 € 

2109 06 3330 22700 01 servei de neteja dependències culturals 10.650,18 € 

2019 06 3335 22700 01 servei de neteja Can Font 3.681,42 € 

  
EXERCICI 2020  
  

2020 06 3230 22700 01 servei de neteja centres educatius 584.671,36 € 

2020 06 3261 22700 01 servei neteja CFA 15.260,24 € 

2020 06 3292 22700 01 servei neteja casals municipals infància 2.269,80 € 

2020 06 3330 22700 01 servei de neteja dependències culturals 31.950,54 € 

2020 06 3335 22700 01 servei de neteja Can Font 11.044,25 € 

  
EXERCICI 2021  
  

2021 06 3230 22700 01 servei de neteja centres educatius 584.671,36 € 

2021 06 3261 22700 01 servei neteja CFA 15.260,24 € 

2021 06 3292 22700 01 servei neteja casals municipals infància 2.269,80 € 

2021 06 3330 22700 01 servei de neteja dependències culturals 31.950,54 € 

2021 06 3335 22700 01 servei de neteja Can Font 11.044,25 € 

  
EXERCICI 2022 (8 mesos) 
  

2022 06 3230 22700 01 servei de neteja centres educatius 389.780,91 € 

2022 06 3261 22700 01 servei neteja CFA 10.173,49 € 

2022 06 3292 22700 01 servei neteja casals municipals infància 1.513,20 € 

2022 06 3330 22700 01 servei de neteja dependències culturals 21.300,36 € 

2022 06 3335 22700 01 servei de neteja Can Font 7.362,83 € 



AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 
  

EXERCICI 2019 (4 mesos) 
  

2019 01 9121 22700 01  servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de 
govern  

1.400,30 € 

2019 02 1301 22700 01 servei neteja equipaments seguretat ciutadana 5.663,32 € 

2019 03 9201 22700 01 servei neteja equipaments règim intern 3.438,18 € 

2019 03 9202 22700 01 servei neteja equipaments rrhh 1.050,28 € 

2019 03 9231 22700 01 servei neteja equipaments padró 1.050,28 € 

2019 03 9201 22600 01 despeses diverses jutjat de pau 4.710,13 € 

2019 03 9311 22700 01 servei neteja equipaments hisenda 1.400,30 € 

2019 04 1511 22700 01 servei neteja equipaments d’urbanisme 1.400,30 € 

2019 05 4501 22700 01  servei neteja equipaments osma 4.026,31 € 

2019 08 2311 22700 01 servei de neteja equipaments polítiques socials 6.162,07 € 

2019 09 2411 22700 01 servei neteja equipaments dinamització 
econòmica 

12.440,15 € 

2019 10 4141 22700 01 servei neteja equipaments agricultura 705,54 € 

2019 12 2312 22700 01 servei de neteja equipaments gent gran 705,54 € 

2019 13 4201 22700 01 servei neteja equipaments activitats 1.400,30 € 

2019 14 9241 22700 01 servei de neteja equipaments pla de barris 1.234,10 € 

  

EXERCICI 2020  
  

2020 01 9121 22700 01  servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de 
govern  

4.200,90 € 

2020 02 1301 22700 01 servei neteja equipaments seguretat ciutadana 16.989,95 € 

2020 03 9201 22700 01 servei neteja equipaments règim intern 10.314,55 € 

2020 03 9202 22700 01 servei neteja equipaments rrhh 3.150,84 € 

2020 03 9231 22700 01 servei neteja equipaments padró 3.150,84 € 

2020 03 9201 22600 01 despeses diverses jutjat de pau 14.130,39 € 

2020 03 9311 22700 01 servei neteja equipaments hisenda 4.200,91 € 

2020 04 1511 22700 01 servei neteja equipaments d’urbanisme 4.200,91 € 

2020 05 4501 22700 01  servei neteja equipaments osma 12.078,94 € 

2020 08 2311 22700 01 servei de neteja equipaments polítiques socials 18.486,20 € 

2020 09 2411 22700 01 servei neteja equipaments dinamització 
econòmica 

37.320,45 € 

2020 10 4141 22700 01 servei neteja equipaments agricultura 2.116,62 € 

2020 12 2312 22700 01 servei de neteja equipaments gent gran 2.116,63 € 

2020 13 4201 22700 01 servei neteja equipaments activitats 4.200,91 € 

2020 14 9241 22700 01 servei de neteja equipaments pla de barris 3.702,31 € 

  
EXERCICI 2021  
  

2021 01 9121 22700 01  servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de 
govern  

4.200,90 € 

2021 02 1301 22700 01 servei neteja equipaments seguretat ciutadana 16.989,95 € 

2021 03 9201 22700 01 servei neteja equipaments règim intern 10.314,55 € 

2021 03 9202 22700 01 servei neteja equipaments rrhh 3.150,84 € 

2021 03 9231 22700 01 servei neteja equipaments padró 3.150,84 € 
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2021 03 9201 22600 01 despeses diverses jutjat de pau 14.130,39 € 

2021 03 9311 22700 01 servei neteja equipaments hisenda 4.200,91 € 

2021 04 1511 22700 01 servei neteja equipaments d’urbanisme 4.200,91 € 

2021 05 4501 22700 01  servei neteja equipaments osma 12.078,94 € 

2021 08 2311 22700 01 servei de neteja equipaments polítiques socials 18.486,20 € 

2021 09 2411 22700 01 servei neteja equipaments dinamització 
econòmica 

37.320,45 € 

2021 10 4141 22700 01 servei neteja equipaments agricultura 2.116,62 € 

2021 12 2312 22700 01 servei de neteja equipaments gent gran 2.116,63 € 

2021 13 4201 22700 01 servei neteja equipaments activitats 4.200,91 € 

2021 14 9241 22700 01 servei de neteja equipaments pla de barris 3.702,31 € 

  

EXERCICI 2022 (8 mesos) 
  

2022 01 9121 22700 01  servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de 
govern  

2.800,60 € 

2022 02 1301 22700 01 servei neteja equipaments seguretat ciutadana 11.326,63 € 

2022 03 9201 22700 01 servei neteja equipaments règim intern 6.876,37 € 

2022 03 9202 22700 01 servei neteja equipaments rrhh 2.100,56 € 

2022 03 9231 22700 01 servei neteja equipaments padró 2.100,56 € 

2022 03 9201 22600 01 despeses diverses jutjat de pau 9.420,26 € 

2022 03 9311 22700 01 servei neteja equipaments hisenda 2.800,61 € 

2022 04 1511 22700 01 servei neteja equipaments d’urbanisme 2.800,61 € 

2022 05 4501 22700 01  servei neteja equipaments osma 8.052,63 € 

2022 08 2311 22700 01 servei de neteja equipaments polítiques socials 12.324,13 € 

2022 09 2411 22700 01 servei neteja equipaments dinamització 
econòmica 

24.880,30 € 

2022 10 4141 22700 01 servei neteja equipaments agricultura 1.411,08 € 

2022 12 2312 22700 01 servei de neteja equipaments gent gran 1.411,09 € 

2022 13 4201 22700 01 servei neteja equipaments activitats 2.800,61 € 

2022 14 9241 22700 01 servei de neteja equipaments pla de barris 2.468,21 € 

  

  

Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

Expedient 2796/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona relació de preus contradictoris del contracte per 
a les obres del projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de 
Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 22 de febrer 
de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicació a l’empresa CONSTRUCTORA 
DE CALAF, SAU, el contracte d’obra consistent en l’execució de les obres del Projecte 
per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall per un import de 
3.741.488,11 € més IVA (4.527.200,61 IVA inclòs). 



  
TENINT EN COMPTE que la Junta de Govern Local, en sessió de l’11 d’abril de 2019 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar la modificació del contracte administratiu per a 
l’execució de les obres del projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural 
de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès subscrit amb l’empresa CONSTRUCTORA DE 
CALAF, SAU el dia 1 de març de 2018. 
  
ATÈS que el tècnic director de les obres ha emès informe, que queda incorporat a 
l’expedient, en relació als preus contradictoris segons relació adjunta a l’expedient, sorgits 
en execució del contracte. 
  
TENINT EN COMPTE QUE l’informe emès pel tècnic director de les obres s’ajusta a 
l’establert a l’article 158 del RGLCAP. 
  
ATÈS que l’empresa adjudicatària ha donat conformitat als nous preus, a proposta de la 
direcció facultativa de les obres, mitjançant la signatura de les actes dels preus 
contradictoris. 
  
ATÈS que l’article 158 RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan 
de contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de modificacions. 
  
TENINT EN COMPTE que la desviació econòmica prevista sense IVA, segons les dades 
obrants en l’expedient és: 
  

PROJECTE ADJUDICACIÓ 
TANCAMENT 
PREVIST DESVIACIÓ DESVIACIÓ (%) 

OBRES 3.741.488,11 4.110.727,19 369.239,08 8,98 

MODIFICAT 374.010,18 411.038,66 37.028,48 9,01 

  
VIST l’informe favorable emès pel tècnic de l’àrea d’Urbanisme. 
  
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 segona relació de preus contradictoris obrants en l’expedient generats 
durant l’execució per a les obres del projecte per a la modificació del Projecte del Centre 
Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme 
municipal de les Franqueses del Vallès, entenent que queden incorporats a tots els 
efectes als quadres de preus del projecte. 
  
Segon.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a la Direcció Facultativa de 
les obres. 
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Expedient 2797/2019. Contractacions.  
Proposta d’aprovació de la segona relació de preus contradictoris del contracte per 
a les obres corresponents al Projecte d’urbanització dels exteriors del Centre 
Cultural de Corró d’Avall 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

ATÈS que la Junta de Govern Local de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en 
sessió de l’11 d’octubre de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicació a 
l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU del contracte d’execució de les obres 
corresponents al Projecte d’urbanització dels exteriors del Centre Cultural de Corró d’Avall, 
per un import de 679.010,70 € (IVA exclòs).   
  
ATÈS que el tècnic director de les obres ha emès informe, que queda incorporat a 
l’expedient, en relació als preus contradictoris segons relació adjunta a l’expedient, sorgits 
en execució del contracte. 
  
TENINT EN COMPTE QUE l’informe emès pel tècnic director de les obres s’ajusta a 
l’establert a l’article 158 del RGLCAP. 
  
ATÈS que l’empresa adjudicatària ha donat conformitat als nous preus, a proposta de la 
direcció facultativa de les obres, mitjançant la signatura de les actes dels preus 
contradictoris. 
  
ATÈS que l’article 158 RGLCAP estableix que els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan 
de contractació, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, sense perjudici de la tramitació inherent a aquests tipus de modificacions. 
  
TENINT EN COMPTE que la desviació econòmica prevista sense IVA, segons les dades 
obrants en l’expedient és: 
  

PROJECTE ADJUDICACIÓ 
TANCAMENT 
PREVIST DESVIACIÓ DESVIACIÓ (%) 

URBANITZACIÓ 679.010,70 678.488,02 -522,68 -0,08 

  
VIST l’informe favorable emès pel tècnic de l’àrea d’Urbanisme. 
  
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 segona relació de preus contradictoris obrants en l’expedient generats 
durant l’execució de les obres corresponents al Projecte d’urbanització dels exteriors del 
Centre Cultural de Corró d’Avall, entenent que queden incorporats a tots els efectes als 
quadres de preus del projecte. 
  
Segon.- Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària i a la Direcció Facultativa de 
les obres. 

  



 

B) PRECS I PREGUNTES  

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


