JGL/2019/48 – 28/11/2019 - pàg. 1

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/48

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Tipus de sessió

Pública

Data

28 de novembre de 2019

Durada

Des de les 10.08 fins a les 10.11 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Colome 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

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, 2n tinent d’alcalde

SÍ

Montse Vila Fortuny, 3a tinenta d’alcalde

SÍ

José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent d’alcalde

SÍ

Marta Reche Lavado, 5a tinenta d’alcalde

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

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

Obres, Serveis i Mobilitat
Expedient 1355/2019. Contractacions.
Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de la gestió del servei
públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les
Franqueses del Vallès
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió pública celebrada el dia 23 de maig
de 2019 va acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària i subjecta a regulació harmonitzada del
contracte de la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd
urbà i àrees de jocs de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que en data 7 de juny de 2019 es va publicar anunci de licitació al Perfil del
contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Diari
Oficial de la Unió Europea, juntament amb els plecs de clàusules administratives i
plec de prescripcions tècniques.
ATÈS que durant al període de presentació d’ofertes, que va finalitzar el dia 12 de
juliol de 2019, es va presentar ofertes per part de les següents empreses:
LOT 1










Espais Verds del Vallès, SA
Urbaser
Ambitec Servicios Ambientales, SAU
Ferrovial Servicios, SA
Parcs i Jardins Catalunya, SL
Talher, SA
Brocoli, SL
OHL Servicios Ingesa, SA
La Cyca Projects and Services, SL

LOT 2


Fundació Viver de Bell-lloc

ATÈS que es va procedir a l’obertura del sobre A en acte privat, el dia 18 de juliol de
2019.
ATÈS que es va procedir a l’obertura del sobre C, en acte públic, el dia 26 de juliol de
2019.

JGL/2019/48 – 28/11/2019 - pàg. 3

VISTOS els informes del serveis tècnics de l’ajuntament del dia 8 de novembre de
2019 de les ofertes presentades al sobre C on la puntuació total obtinguda per les
empreses licitadores va ser la següent:
B. CRITERIS LA PONDERACIÓ DELS QUALS DEPENGUI D'UN JUDICI DE VALOR

PARCS I JARDINS
CATALUNYA

BROCOLI, SL

OHL SERVICIOS
INGESAN, SA

40

71,5

48

94

28

35,5 18,5

5

5

0

5

10

10

0

5

0

0

7,5

15

-

15

7,5

15

7,5

7,5

0

15

Equip d’emergències
5 punts

5

5

0

5

0

5

0

0

2,5

5

Vehicles, maquinària i
eines
10 punts

0

10

0

5

0

10

0

0

0

10

Pla de treball i
organització eficient
del servei i dels
equips de treball
25 punts

0

12
,5

-

0

12,5

0

12,5

Control de la
legionel·la i proposta
d’inventari de la xarxa
de reg.
5 punts

0

2,
5

5

0

2,5

2,5

0

0

5

0

Control fitosanitari
5 punts

5

2,
5

2,5

5

2,5

5

2,5

2,5

2,5

5

Seguiment i control
10 punts

5

10

10

10

5

10

5

5

0

5

Control de qualitat.
5 punts

2,5

5

2,5

2,5

5

5

2,5

0

0

0

Titulació o formació
acadèmica:
10 punts
Organització i
estructura
15 punts

12,5 12,5 12,5

LA CYCA PROJECTS
AND SERVICES, SL

FERROVIAL SERVICIOS,
SA

85
,5

TALHER, SA

AMBITEC SERVIVIOS
AMBIENTALES SAU

VIVER DE BELL-LLOC

LOT
2

1

URBASER

Control,
seguiment i
comunicació
fins a 15 punts

T

ESPAIS VERDS DEL
VALLÈS, SA.
Pla de
manteniment:
Pla de treball,
descripció de
tasques, tasques
específiques
(control de
plagues, gestió
del reg,
legionel·losis,...)
fins a 35 punts

O

39,5

TOTAL PUNTUACIÓ

Estructura del
servei: Recursos
humans i
materials i
aspectes tècnics
(vehicles,
maquinària,
magatzem,...)
fins a 40 punts

L

63

Criteris
ambientals
fins a 15 punts

Altres
fins a 5 punts

Pla de gestió
ambiental
15 punts

7,5

15

15

7,5

0

15

7,5

0

7,5

7,5

Pla de formació i
millora del
coneixement
2 punts

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

Comunicació a la
ciutadania
3 punts

0

1

3

3

1

3

1

1

0

1

ATÈS que es va procedir a l’obertura del sobre B en acte públic, el dia 8 de
novembre de 2019.
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació, reunida el dia 8 de novembre de 2019, per
tal de procedir a valorar les ofertes presentades i per elevar una proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació, la puntuació total obtinguda per les empreses
licitadores va ser les següents:
EMPRESES PRESENTADES
LOT 1

PROPOSICIÓ
ECONOMICA

% DE BAIXA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
PROPOSICIÓ
ECONOMICA

PUNTUACIÓ
MILLORES

PUNTUACIÓ
ARXIU
ELECTRONIC C

TOTAL
PUNTUACIÓ
FINAL

ESPAIS VERDS DEL
VALLÈS

891.870,00

4,10

109,21

5

39,5

153,71

URBASER

888.292,29

4,48

109,42

5

85,5

199,92

FERROVIAL
SERVICIOS, SA

892.793,16

4,00

109,14

5

71,5

185,64

PARCS I JARDINS
CATALUNYA, SL

889.079,88

4,40

109,38

5

48

162,38

TALHER, SA

901.120,77

3,11

107,92

5

94

206,92

OHL SERVICIOS
INGESAN, SA

896.060,55

3,65

108,82

5

35,5

149,32

301.752,00

1,00

32,22

5

63

100,22

EMPRESES
PRESENTADES LOT 2
FUNDACIÓ VIVER DE
BELL-LLOC

Totes les actes de les reunions de la Mesa que es troben a disposició pública en el
Perfil del Contractant.
ATÈS que la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
lot 1 de la oferta presentada per l’empresa TALHER, ,SA, per un import de
901.120,77 €, més IVA, i amb unes millores xifrades en 30.687,69 €, més IVA, i del
lot 2 de la oferta presentada per FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC, per un import
de 301.752,00 €, més IVA i amb millores xifrades en 10.000,00 €.
TENINT EN COMPTE que no s’ha de fer el dipòsit de la garantia definitiva d’acord a
l’article 159.6.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
la documentació administrativa requerida.
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VISTA la legislació aplicable que a continuació es detalla:
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.
-El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
-El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).
-La Llei 39/2016, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu.
-La Llei 40/2016, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
AQUEST regidor d’Obres i Serveis proposa a la Junta de Govern Local, en sessió
pública, com a òrgan competent per delegació de l’acord del Ple de la Corporació de
data 11 de juliol de 2019, i publicat al BOPB en data 22 de juliol de 2019, l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat del contracte de la gestió del
servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de
les Franqueses del Vallès.
Segon.- ADJUDICAR a l’empresa TALHER, SA el lot núm. 1 del contracte de la
gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de
jocs de les Franqueses del Vallès, per un import de 901.120,77 €, més IVA, i amb
unes millores xifrades en 30.687,69 €, més IVA.
Tercer.- ADJUDICAR a la FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC, el lot núm. 2 del
contracte de la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd
urbà i àrees de jocs de les Franqueses del Vallès, per un import de 301.752,00 €,
més IVA i amb millores xifrades en 10.000,00 €.
Quart.- APROVAR els drets i taxes per un import de 93,15 €, d’acord amb el què
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- ALLIBERAR la resta de crèdit pressupostari que va ser autoritzat per acord
de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de maig de 2019.
Sisè.- APLICAR les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05 1711 22710
pels exercicis i imports detallats a continuació, restant condicionada la despesa dels
exercicis futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient:
LOT 1
2020
2020
2020

05 1711 22710
05 1711 22710
05 1711 22710

350.235,61 €
350.235,61 €
350.235,61 €

LOT 2
2020
2020
2020

05 1711 22710
05 1711 22710
05 1711 22710

117.280,94 €
117.280,94 €
117.280,94 €

Setè.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses que han participat en el
procediment de licitació.
Vuitè.- PUBLICAR al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya i al DOUE anunci d’adjudicació del contracte de la gestió
del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs
de les Franqueses del Vallès.
Novè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en
compliment d’aquests acords.
Desè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Convivència

Expedient 249/2019. Sancionador d'Animals.
Proposta per a la resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

Vist que del registre de l’Ajuntament per la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, es desprèn que el dia 16 d’octubre de 2018 va finalitzar la
vigència de la llicència que se li va concedir a la senyora amb DNI 53124022W, per a
la conducció del gossos potencialment perillosos, que es va subscriure en data 16
d’octubre de 2013.
Vist que en data 4 d’octubre de 2018, RE 2018/3845, s’ha procedit a efectuar un
requeriment a la senyora amb DNI 53124022W, per a que procedís a la tramitació de
la renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos, notificat en data 8 d’octubre de 2018, concedint
un termini de trenta dies a tal efecte.
Vist que a data d’avui no s’ha donat compliment als requeriments municipals.
Vist que amb data 25 de març de 2019 es va efectuar publicació edictal de l’acord
d’incoació de l’expedient sancionador juntament amb el plec de adoptat per Junta de
Govern Local en data 31 de gener de 2019, per la infracció que, presumptament, pot
constituir la conducta denunciada, 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
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Vist que amb data 1 de juliol de 2019 es va publicar la proposta de resolució de
l’expedient sancionador al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 156, 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.
Vist que de les dades obrants en aquest Ajuntament, no consta que la persona
denunciada, un cop exhaurit el termini atorgat, hagi presentat les pertinents
al·legacions.
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 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
registre d’animals de companyia. Seguidament en el punt segon, es requereix donar
compliment a una sèrie de requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
En aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que la
tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la prèvia
obtenció d’una llicència administrativa.
Vist que l’article 3.3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, estableix que la
llicència sobre tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos
tindrà un període de validesa de cinc anys, i que pot ser renovada per períodes
successius de igual durada.
D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció
molt greu.
D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades des de
2.404,06 a 15.025,30 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 per a la tramitació de procediments sancionadors en
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019.
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny
de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la
Corporació local en data 11 de juliol de 2019, i el Decret d’Alcaldia núm. 1725/2019,
de 18 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el
Ple de la Corporació local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- IMPOSAR a la senyora amb DNI 53124022W, una sanció de 2.404,06
euros, en el seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de
caràcter molt greu prevista en l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Segon.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència
administrativa.
Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 1945000033, per import de 2.404,06 euros en
concepte de la sanció imposada com a responsable d’una infracció administrativa de
caràcter molt greu prevista en l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Quart.- 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.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els
recursos que pot interposar contra aquesta.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que se’n
derivin.
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Expedient 3503/2019. Sancionador d'Animals.
Proposta per a l’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

Vist que del registre de l’Ajuntament per la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, es desprèn que el dia 19 de març de 2019 va finalitzar la
vigència de la llicència que se li va concedir al senyor amb DNI 43555982P, per a la
conducció del gossos potencialment perillosos, que es va subscriure en data 19 de
març de 2014.
Atenent l’anterior, en data 1 d’abril de 2019 es va notificar al senyor amb DNI
43555982P, el Decret de l’Alcalde 2019-0966, de data 27 de març de 2019, el qual
resolia requerir al propietari del gos per a que en el termini de trenta dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució, aportés la
documentació esmentada en la part expositiva de dita resolució per tal de regularitzar
la llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.
VIST que amb data 31 de juliol de 2019 es notificar l’acord d’incoació d’expedient
sancionador, adoptat per la Junta de Govern Local en data 11 de juliol de 2019, per la
infracció que, presumptament, pot constituir la conducta denunciada consistent en
tenir un gos potencialment perillós sense llicència tipificada en la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos, concedint un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar o
aportar les proves que consideres convenient.
VIST que la persona interessada en data 5 d’agost de 2019, Registre General
d’Entrada 2019-5498, ha interposat sol·licitud de renovació de llicència administrativa
municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos, juntament amb la documentació necessària per a la tramitació d’aquesta.
ATÈS que l'interessat aporta els documents inherents i que reuneix els requisits
tipificats legalment, els quals s’incorporen a l'expedient, aquesta Corporació dicta el
Decret 2019-2266 de data 10 de setembre de 2019, en el que acorda concedir la
renovació de la llicència de tinença i conducció d’animals considerats potencialment
perillosos, per un termini de 5 anys, i concedir l’autorització per a la conducció
d’animals perillosos a favor del titular.
TENINT EN COMPTE l’anteriorment esmentat, es posa de manifest la concurrència
d’elements que fan procedent l’arxivament del present expedient sancionador.
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019.

Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny
de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la
Corporació local en data 11 de juliol de 2019, i el Decret d’Alcaldia núm. 1725/2019,
de 18 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el
Ple de la Corporació local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’expedient sancionador incoat per exercir
conducta que pot constituir infracció de la de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, a nom de la
senyora amb DNI 43555982P, amb el sobreseïment de l’expedient i procedint a
l’arxivament de les actuacions.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada.

Expedient 5477/2019. Sancionador d'Animals.
Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per una presumpta
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

De les dades que figuren en aquest Ajuntament es constata que el senyor amb DNI
77297272E té un gos considerat potencialment perillós sense llicència, arran de la
recuperació de l’animal perdut o extraviat amb intervenció de la protectora d’animals.
Atenent l’anterior, en data 5 de març de 2019, RE 2019-1050, s’ha efectuat
requeriment a la senyora amb DNI 52140535V, per a que comparegués a la
Secretaria d’aquesta Corporació per a regularitzar la situació efectuant les actuacions
oportunes, consistents en la tramitació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos. Notificat en data 13 de
març de 2018, concedint un termini de trenta dies a tal efecte.
Posteriorment, en data 28 de juny de 2019, RE 2019-2546, s’ha efectuat un
requeriment al senyor amb DNI 77297272E, per a que comparegués a la Secretaria
d’aquesta Corporació per a regularitzar la situació efectuant les actuacions
oportunes, consistents en la tramitació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos. Notificat en data 3 de juliol
de 2019, concedint un termini de trenta dies a tal efecte.
Vist que a data d’avui no s’ha donat compliment als requeriments municipals.
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.
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Vist que l’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
registre d’animals de companyia. Seguidament en el punt segon, es requereix donar
compliment a una sèrie de requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Vist que, en aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix
que la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la
prèvia obtenció d’una llicència administrativa.
Vist que l’article 3.3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, estableix que la
llicència sobre tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos
tindrà un període de validesa de cinc anys, i que pot ser renovada per períodes
successius de igual durada.
D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció
molt greu.
D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades des de
2.404,06 a 15.025,30 euros.
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019.
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny
de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la
Corporació local en data 11 de juliol de 2019, i el Decret d’Alcaldia núm. 1725/2019,
de 18 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el
Ple de la Corporació local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- INICIAR expedient sancionador al senyor amb DNI 77297272E, com a
presumpta responsable d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot
constituir infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de
la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Segon.- REQUERIR al senyor amb DNI 77297272E, que en el termini de trenta dies,
procedeixi a sol·licitar a l’Ajuntament la llicència administrativa municipal amb el
compliment dels requisits establerts en la legislació corresponent.

Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS
ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret de
l’Alcaldia 2019-1559 de 4 de juny de 2019, que podrà ser objecte d’abstenció o
recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Quart.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència
administrativa.
Cinquè.- ADVERTIR que, mentre no es legalitzi aquesta situació i fins a la resolució
de l’expedient sancionador, on es determinarà la destinació de l’animal, aquest
restarà en custodia de la persona denunciada, assumint tota la responsabilitat dels
perjudicis que es puguin ocasionar.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona
interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les
proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.
Setè.- DE CONFORMITAT amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o
del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució,
s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per
cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està
condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via
administrativa contra la sanció.

Expedient 5481/2019. Sancionador d'Animals.
Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per una presumpta
infracció de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat

Vist que del registre de l’Ajuntament per la tinença i conducció de gossos considerats
potencialment perillosos, es desprèn que el dia 5 d’agost de 2019 va finalitzar la
vigència de la llicència que se li va concedir a la senyora amb DNI 38873204F, per a
la conducció del gossos potencialment perillosos, que es va subscriure en data 5
d’agost de 2014.
Atenent l’anterior, en data 19 de juliol de 2019, Registre de Sortida 2019-2881 s’ha
efectuat requeriment a la senyora amb DNI 38873204F, per a que comparegués a la
Secretaria d’aquesta Corporació per a regularitzar la situació efectuant les actuacions
oportunes, consistents en la tramitació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos considerats potencialment perillosos. Es va efectuar publicació
edictal al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del requeriment en data 24 de setembre de
2019.
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Vist que a data d’avui no s’ha donat compliment als requeriments municipals.
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 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
registre d’animals de companyia. Seguidament en el punt segon, es requereix donar
compliment a una sèrie de requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Vist que, en aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix
que la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la
prèvia obtenció d’una llicència administrativa.
Vist que l’article 3.3 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, estableix que la
llicència sobre tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos
tindrà un període de validesa de cinc anys, i que pot ser renovada per períodes
successius de igual durada.
D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció
molt greu.
D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades des de
2.404,06 a 15.025,30 euros.
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019.
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny
de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la
Corporació local en data 11 de juliol de 2019, i el Decret d’Alcaldia núm. 1725/2019,
de 18 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el
Ple de la Corporació local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- INICIAR expedient sancionador al senyor amb DNI 38873204F, com a
presumpta responsable d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot
constituir infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de
la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

Segon.- REQUERIR al senyor amb DNI 38873204F, que en el termini de trenta dies,
procedeixi a sol·licitar a l’Ajuntament la llicència administrativa municipal amb el
compliment dels requisits establerts en la legislació corresponent.
Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS
ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret de
l’Alcaldia 2019-1559 de 4 de juny de 2019, que podrà ser objecte d’abstenció o
recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Quart.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència
administrativa.
Cinquè.- ADVERTIR que, mentre no es legalitzi aquesta situació i fins a la resolució
de l’expedient sancionador, on es determinarà la destinació de l’animal, aquest
restarà en custodia de la persona denunciada, assumint tota la responsabilitat dels
perjudicis que es puguin ocasionar.
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona
interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les
proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.
Setè.- DE CONFORMITAT amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o
del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució,
s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per
cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està
condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via
administrativa contra la sanció.
Obres, Serveis i Mobilitat
Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per
raons d'urgència, l'expedient 3812/2018 per a l’aprovació de l’adjudicació 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

Expedient 3812/2018. Contractacions
Proposta d’aprovació de l’adjudicació 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
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ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2019
va acordar, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària i subjecta a regulació harmonitzada del contracte de gestió
del servei públic de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
ATÈS que en data 6 de juny de 2019 es va publicar anunci de licitació al Perfil del
contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Diari
Oficial de la Unió Europea, juntament amb els plecs de clàusules administratives i
plec de prescripcions tècniques.
ATÈS que durant al període de presentació d’ofertes, que va finalitzar el dia 11 de
juliol de 2019, es va presentar ofertes per part de les següents empreses:








Limptres, SL
Multiserveis Ndavant, SL
Brócoli, Sl
Idonia-Natur, SL
Eulen, SA
Sacyr Facilities, SA
Iman Cleaning, SL

ATÈS que es va procedir a l’obertura del sobre A en acte privat, el dia 18 de juliol de
2019.
ATÈS que es va procedir a l’obertura del sobre C, en acte públic, el dia 26 de juliol de
2019.
VIST l’informe del dia 19 de novembre de 2019 de les ofertes presentades al sobre C
on la puntuació total obtinguda per la licitadora va ser la següent:








Idonia-Natur, SL 42,00 punts
Eulen, SA 38,00 punts
Sacyr facilities, S.A. 34,25 punts
Multiserveis Ndevant,SL. 33,50 punts
BrócoIi, SL 24,50 punts
Iman Cleaning, SL 24,25 punts
Limptres, SL 08,25 punts

ATÈS que es va procedir a l’obertura del sobre B en acte públic, el dia 20 de
novembre de 2019.
VISTA l’acta de la Mesa de Contractació, reunida el dia 20 de novembre de 2019, per
tal de procedir a valorar les ofertes presentades i per elevar una proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació, la puntuació total obtinguda per les empreses
licitadores va ser les següents:

EMPRESES
PRESENTADES

PROPOSICIÓ
ECONOMICA

LIMPTRES, S.L.
MULTISERVEIS
NDAVANT, S.L.

% DE BAIXA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
PROPOSICIÓ
ECONOMICA

PUNTUACIÓ
MILLORES

EXCLÒS
1.994.362,09

BRÓCOLI, S.L.

4,24

54,65

5,00

EXCLÒS

PUNTUACIÓ
ARXIU
ELECTRONIC C

TOTAL
PUNTUACIÓ
FINAL

8,25

EXCLÒS

33,50

93,15

24,50

EXCLÒS

Nombre
d'hores

300

IDONIA-NATUR,
S.L.

2.036.930,55

2,20

51,50

5,00

42,00

98,50

300

EULEN, S.A.

2.003.813,85

3,79

54,48

5,00

38,00

97,48

300

SACYR
FACILITIES, S.A.

2.014.341,98

3,28

54,14

5,00

34,25

93,39

300

24,25

EXCLÒS

IMAN CLEANING,
S.L
Pressupost base
de licitació
IVA exclòs

EXCLÒS

2.082.644,64

3 anys

694.214,88

€ anuals

Totes les actes de les reunions de la Mesa que es troben a disposició pública en el
Perfil del Contractant.
ATÈS que la Mesa de Contractació proposa a l’òrgan d’adjudicació la contractació de
l’oferta presentada per l’empresa IDONIA-NATUR, S.L. per un import de
2.036.930,55 euros, més IVA, i amb unes millores consistents en una borsa d’hores
anuals de lliure disposició de 300 hores anuals.
TENINT EN COMPTE que s’ha fet el dipòsit de la garantia definitiva d’acord a l’article
107 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i la
presentació de la documentació administrativa requerida.
VISTA la legislació aplicable que a continuació es detalla:
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen 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.
-El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
-El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).
-La Llei 39/2016, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu.
-La Llei 40/2016, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
AQUEST regidor d’Obres i Serveis proposa a la Junta de Govern Local, en sessió
pública, com a òrgan competent per delegació de l’acord del Ple de la Corporació de
data 11 de juliol de 2019, i publicat al BOPB en data 22 de juliol de 2019, l’adopció
dels següents
ACORDS:
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Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat del contracte de gestió del
servei públic de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Segon.- ADJUDICAR a l’empresa IDONIA-NATUR, S.L. per un import de 678,976,85
euros anuals, més IVA, pels 3 anys de contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues
d’un any, més IVA, i amb unes millores consistents en una borsa d’hores anuals de
lliure disposició de 300 hores anuals.
Tercer.- APROVAR els drets i taxes per un import de 93,15 €, d’acord amb el què
disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.
Quart.- APLICAR les despeses amb càrrec al pressupost de l’ajuntament i Patronats
municipals pels exercicis i aplicacions pressupostàries detallades a continuació per
un import anual der, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a
l’existència de consignació pressupostària suficient:
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
EXERCICIS 2020 , 2021 I 2022
01 9121 22700 01
02 1301 22700 01
03 9201 22700 01
03 9202 22700 01
03 9231 22700 01
03 9201 22600 01
03 9311 22700 01
04 1511 22700 01
05 4501 22700 01
08 2311 22700 01
09 2411 22700 01
10 4141 22700 01
12 2312 22700 01
13 4201 22700 01
14 9241 22700 01
06 3301 41001 01
07 3401 41001 01

servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de govern
servei neteja equipaments seguretat ciutadana
servei neteja equipaments règim intern
servei neteja equipaments rrhh
servei neteja equipaments padró
despeses diverses jutjat de pau
servei neteja equipaments hisenda
servei neteja equipaments d’urbanisme
servei neteja equipaments osm
servei de neteja equipaments polítiques socials
servei neteja equipaments dinamització econòmica
servei neteja equipaments agricultura
servei de neteja equipaments gent gran
servei neteja equipaments activitats
servei de neteja equipaments pla de barris
Aportació PMC
Aportació PME

4,108,69 €
16.617,02 €
10,088,15 €
3,081,68 €
3.081,68 €
13,820,23 €
4,108,70 €
4,108,70 €
11,813,81 €
18.080,43 €
36,501,27€
2,070,16 €
2,070,16 €
4,108,70 €
3,621,01 €
631,034,14€
53,247,45€

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
EXERCICIS 2020, 2021 I 2022
07 3421 22700 01

neteja instal·lacions

53,247,45 €

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
EXERCICIS 2020, 2021 I 2022
06 3230 22700 01
06 3261 22700 01
06 3292 22700 01
06 3330 22700 01
06 3335 22700 01

servei de neteja centres educatius
servei neteja CFA
servei neteja casals municipals infància
servei de neteja dependències culturals
servei de neteja Can Font

571,837,82 €
14,925,28 €
2,219,98 €
31,249,23€
10,801,83 €

Cinquè.- ALLIBERAR la resta de crèdit pressupostari que va ser autoritzat per acord
de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 23 de maig de 2019.
Sisè.- FACULTAR al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Obres i Serveis per modificar la
distribució de l’aplicació de les despeses segons la posada en marxa dels nous
equipaments.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords a les empreses que han participat en el
procediment de licitació.
Vuitè.- PUBLICAR al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya i al DOUE anunci d’adjudicació del contracte de gestió del
servei públic de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
Novè.- FACULTAR l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a
realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en
compliment d’aquests acords.
Desè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre
Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

B) PRECS I PREGUNTES

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

