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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/41 La junta de govern local  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  29 d’octubre de 2020  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.14 hores  

Lloc  Sala de Junta de Govern 

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 

Montse Vila Fortuny, 1a tinenta d’alcalde SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, 2n tinent d’alcalde SÍ 

Marina Ginestí Crusells, 3a tinenta d’alcalde SÍ 

Moisés Torres Enrique, 4t tinent d’alcalde SÍ 

Sònia Tena Belmonte, 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 les següents 
propostes sotmeses a deliberació i votació de la Junta de Govern Local són públiques, 
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 3812/2018. Procediment de contractació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte per a la gestió del servei 
públic de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 28 de novembre de 2019 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’ADJUDICAR a l’empresa IDONIA-NATUR, S.L. el 
contracte per a la gestió del servei públic de neteja dels equipaments Municipals de 
l’ajuntament 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. 
  

Atès que, amb posterioritat a la signatura del contracte, s’ha produït una situació de 
crisi sanitària derivada de la pandèmia per la COVID-19 que ha portat a la necessitat 
d’aplicar mesures continuades per adequar-se a la nova realitat, i en conseqüència, a 
la inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es 
pretenien cobrir mitjançant el contracte.  
  

Tenint en compte que per tal de donar compliment a aquesta situació i seguint les 
directrius establertes per la Generalitat de Catalunya en relació a la neteja i 
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana, al pla d’actuació per al 
curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i així com el pla de 
represa de les biblioteques, en que es fa del tot necessari intensificar la ventilació, 
neteja i desinfecció de les escoles, biblioteques i equipaments de màxima 
concurrència humana, especialment en tots aquells elements, superfícies o zones 
d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 
   

VIST l’informe tècnic que detalla les hores que s’hauran de destinar al contracte per 
al compliment de les noves necessitats. 
   

ATÈS que la modificació del contracte preveu un increment per a l’any 2020 de 
33.433,83 €, (IVA exclòs), i un increment per a l’any 2021 de 90.627,55 € (IVA 
exclòs).  
  

Aquests imports suposen un increment total del 18,38% de l’import del contracte 
inicial. 
   

ATÈS que s’ha atorgat el preceptiu tràmit d’audiència a l’empresa prestadora del 
servei. 
   

VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 
   

DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
   

Aquesta Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1772, de 29 de 
setembre de 2020, així com l’acord adoptat pel Ple en sessió de l’11 de juliol de 2019, 
l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja 
dels equipaments municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, per tal 
d’incloure les noves necessitats de servei detectades ocasionades per la Covid-19, 
de conformitat amb la part expositiva de la present resolució i l’informe tècnics emès 
al respecte. Les modificacions operades consisteixen en la variació del nombre 
d’hores a dedicar als equipaments públics objecte del contracte per als exercicis 
2020 i 2021, que queden reflectides al quadre adjunt: 
   

Centre 
Mesos servei 
any 

Hores 
Setmana 

Import 2020 Import 2021 

Escola Camins 10 20 6.755,85 € 16.889,62 € 

Escola Guerau de Liost 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Joan Camps 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Colors 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Joan Sanpera 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Adults 10 5 1.688,96 € 4.222,40 € 

Ajuntament 12 3,75 1.046,81 € 4.187,22 € 

Bellavista Activa 12 3,75 1.046,81 € 4.187,22 € 

Biblioteca Can Prat 12 2 557,22 € 2.228,49 € 

Zona esportiva de Corró 9 28,5 6.615,10 € 19.845,30 € 

Espai familiar 9 1 234,58 € 703,73 € 

Antigues escoles de Marata 9 3,75 967,63 € 2.902,90 € 

Casal cultural Llerona 9 2 492,61 € 1.477,84 € 

Casal gent gran Llerona 9 3 781,93 € 2.345,78 € 

TOTAL     40.454,93 € 109.659,34 € 

   

Segon.- Autoritzar la despesa per un import total de 40.454,93 euros en concepte de 
modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja dels equipaments 
municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel termini corresponent a 
l’any 2020, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
   

03 9202 22700  servei neteja equipaments RRHH 2.093,61 € 

06 3301 41001  Aportació PMC 29.269,47 € 

07 3401 41001 Aportació PME 6.615,10 € 

12 2312 22700 Servei de neteja equipaments Gent Gran 2.242,17 € 

08 2311 22700 Servei de neteja equipaments Polítiques Socials 234,58 € 

TOTAL   40.454,93 € 

   

Tercer.- Autoritzar les despeses per a l’exercici 2021, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que es detallen, restant condicionada la despesa d’aquest exercici 
futur a l’existència de consignació pressupostària suficient: 
  

EXERCICI  2021 
   

03 9202 22700  servei neteja equipaments RRHH 8.374,44 € 

06 3301 41001  Aportació PMC 74.009,35 € 

07 3401 41001 Aportació PME 19.845,30 € 

08 2311 22700  Servei neteja equipaments polítiques socials 703,73 € 

12 2312 22700 Servei de neteja equipaments Gent Gran 6.726,52 € 

TOTAL   109.659,34 € 



Quart.- Determinar que la present modificació quedarà sense efecte si desapareixés 
la causa que l’ha originat, això és, que quedessin sense efecte les directrius 
establertes per la Generalitat de Catalunya en relació a la neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana, al pla d’actuació per al curs 2020-21 
per a centres educatius en el marc de la pandèmia i així com el pla de represa de les 
biblioteques. 
   
Cinquè.- Instar a l’empresa IDONIA NATUR, S.L. 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, havent d'acreditar-se amb caràcter 
previ a la formalització l'haver-se efectuat el reajustament de la garantia. 
   
Sisè.- Aprovar la liquidació núm. 2006000195 per import de 15,05 € en concepte de 
taxa per a la modificació de contracte. 
   
Setè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 

 

 

Un cop acabada la lectura de la part resolutiva dels acords, la Secretària de 
l’Ajuntament exposa que hi ha un error de fet en les clàusules segona i tercera de la 
part resolutiva d’aquesta proposta d’acord, on es detallen una sèrie d’aplicacions 
pressupostàries que només fan referència al Pressupost de l’Ajuntament i no al dels 
Patronats municipals.  
 
És a dir, l’import total de la modificació és el que s’indica a l’acord: 
 
Segon. Autoritzar la despesa per un import total de 40.454,93 euros en concepte de 
modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja dels equipaments 
municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel termini corresponent a 
l’any 2020, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries detallades, que 
inclouen l’aportació als patronats: 
 
 06 3301 41001 Aportació PMC 29.269,47 € 
 07 3401 41001 Aportació PME 6.615,10 € 
 
Tercer.- Autoritzar les despeses per a l’exercici 2021 per un import de 109,659,34€, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries detallades que inclouen l’aportació als 
patronats, restant condicionada la despesa d’aquest exercici futur a l’existència de 
consignació pressupostària suficient: 
 

06 3301 41001 Aportació PMC 74.009,35 € 
07 3401 41001 Aportació PME 19.845,30 € 

 
No obstant, faltaria aprovar les despeses amb càrrec als pressupostos de l’exercici 
2020 i 2021 dels Patronats municipals, que són les que es detallen a continuació: 
 
Respecte el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, el detall de 
les aplicacions pressupostàries figura en els informes de l’expedient, amb el detall 
següent:  
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AD-2020 29.269,74 € 

AD-2021 74.009,35 € 

  
Respecte el Patronat Municipal d’Esports, el detall de les aplicacions pressupostàries 
figura en els informes de l’expedient, amb el detall següent:  
 

AD-2020 6.615,10 € 

AD-2021 
19.845,30 € 

 
 

Per tant, la Secretària exposa que se sotmet a votació aquesta proposta d’acord amb 
l’esmena efectuada, quedant redactada la proposta d’acord com es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 

Expedient 3812/2018. Procediment de contractació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte per a la gestió del servei 
públic de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió del 28 de novembre de 2019 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’ADJUDICAR a l’empresa IDONIA-NATUR, S.L. el 
contracte per a la gestió del servei públic de neteja dels equipaments Municipals de 
l’ajuntament 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. 
  
Atès que, amb posterioritat a la signatura del contracte, s’ha produït una situació de 
crisi sanitària derivada de la pandèmia per la COVID-19 que ha portat a la necessitat 
d’aplicar mesures continuades per adequar-se a la nova realitat, i en conseqüència, a 
la inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es 
pretenien cobrir mitjançant el contracte.  
  
Tenint en compte que per tal de donar compliment a aquesta situació i seguint les 
directrius establertes per la Generalitat de Catalunya en relació a la neteja i 
desinfecció en establiments i locals de concurrència humana, al pla d’actuació per al 
curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i així com el pla de 
represa de les biblioteques, en que es fa del tot necessari intensificar la ventilació, 
neteja i desinfecció de les escoles, biblioteques i equipaments de màxima 
concurrència humana, especialment en tots aquells elements, superfícies o zones 
d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. 
   
VIST l’informe tècnic que detalla les hores que s’hauran de destinar al contracte per 
al compliment de les noves necessitats. 
   
ATÈS que la modificació del contracte preveu un increment per a l’any 2020 de 
33.433,83 €, (IVA exclòs), i un increment per a l’any 2021 de 90.627,55 € (IVA 
exclòs).  



Aquests imports suposen un increment total del 18,38% de l’import del contracte 
inicial. 
   
ATÈS que s’ha atorgat el preceptiu tràmit d’audiència a l’empresa prestadora del 
servei. 
   
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 
   
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
AQUESTA Àrea d’Obres, Serveis i Mobilitat proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 2020/1772, de 29 de 
setembre de 2020, així com l’acord adoptat pel Ple en sessió de l’11 de juliol de 2019, 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja 
dels equipaments municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, per tal 
d’incloure les noves necessitats de servei detectades ocasionades per la Covid-19, 
de conformitat amb la part expositiva de la present resolució i l’informe tècnics emès 
al respecte. Les modificacions operades consisteixen en la variació del nombre 
d’hores a dedicar als equipaments públics objecte del contracte per als exercicis 
2020 i 2021, que queden reflectides al quadre adjunt: 
   

Centre 
Mesos servei 

any 
Hores 

Setmana 
Import 2020 Import 2021 

Escola Camins 10 20 6.755,85 € 16.889,62 € 

Escola Guerau de Liost 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Joan Camps 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Colors 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Joan Sanpera 10 15 5.066,88 € 12.667,21 € 

Escola Adults 10 5 1.688,96 € 4.222,40 € 

Ajuntament 12 3,75 1.046,81 € 4.187,22 € 

Bellavista Activa 12 3,75 1.046,81 € 4.187,22 € 

Biblioteca Can Prat 12 2 557,22 € 2.228,49 € 

Zona esportiva de Corró 9 28,5 6.615,10 € 19.845,30 € 

Espai familiar 9 1 234,58 € 703,73 € 

Antigues escoles de Marata 9 3,75 967,63 € 2.902,90 € 

Casal cultural Llerona 9 2 492,61 € 1.477,84 € 

Casal gent gran Llerona 9 3 781,93 € 2.345,78 € 

TOTAL     40.454,93 € 109.659,34 € 

   
Segon.- Autoritzar la despesa per un import total de 40.454,93 euros en concepte de 
modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja dels equipaments 
municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel termini corresponent a 
l’any 2020 al pressupost de l’ajuntament. Autoritzar la despesa per un import total de 
29.269,47 euros en concepte de modificació del contracte de gestió del servei públic 
de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
pel termini corresponent a l’any 2020 al pressupost del patronat municipal de cultura, 
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educació, infància i joventut. Autoritzar la despesa per un import total de 6.615,10 
euros en concepte de modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja 
dels equipaments municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel termini 
corresponent a l’any 2020 al pressupost del patronat municipal d’esports, amb càrrec 
als pressuposts de l’ajuntament i patronats a les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES   
 

03 9202 22700  servei neteja equipaments RRHH 2.093,61 € 

06 3301 41001 Aportació PMC 29.269,47 € 

07 3401 41001  Aportació PME 6.615,10 € 

12 2312 22700 Servei de neteja equipaments Gent Gran 2.242,17 € 

08 2311 22700 Servei de neteja equipaments Polítiques Socials 234,58 € 

  
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
07 3421 2270001  Neteja instal·lacions 6.615,100 € 

 
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA 
 
06 3230 2270001  Servei de neteja centres educatius 27.023,38 € 

06 3261 2270001 Servei neteja CFA 1.688,96 € 

06 3330 2270001 Servei de neteja dependències culturals 557,12 € 

 
Tercer.- Autoritzar la despesa per un import total de 109.659,34 euros en concepte 
de modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja dels equipaments 
municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel termini corresponent a 
l’any 2021 al pressupost de l’ajuntament. Autoritzar la despesa per un import total de 
74.009,35 euros en concepte de modificació del contracte de gestió del servei públic 
de neteja dels equipaments municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès 
pel termini corresponent a l’any 2021 al pressupost del patronat municipal de cultura, 
educació, infància i joventut. Autoritzar la despesa per un import total de 19.845,30 
euros en concepte de modificació del contracte de gestió del servei públic de neteja 
dels equipaments municipals de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès pel termini 
corresponent a l’any 2021 al pressupost del patronat municipal d’esports. Amb càrrec 
als pressupostos de l’ajuntament i patronats a les aplicacions pressupostàries que es 
detallen a continuació, restant condicionada la despesa amb carrer a l’exercici 2021 a 
l’existència de consignació pressupostària suficient: 
 
EXERCICI  2021 
 
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES   
   

03 9202 22700  servei neteja equipaments RRHH 8.374,44 € 

06 3301 41001 Aportació PMC 74.009,35 € 

07 3401 41001 Aportació PME 19.845,30 € 

08 2311 22700  Servei neteja equipaments polítiques socials 703,73 € 

12 2312 22700 Servei de neteja equipaments Gent Gran 6.726,52 € 

  
 



PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
07 3421 2270001  Neteja instal·lacions 19.845,30 € 

 
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA 
 
06 3230 22700  Servei de neteja centres educatius 67.558,46 € 

06 3261 22700 Servei neteja CFA 4.222,40 € 

06 3321 22700 Servei de neteja dependències culturals 2.228,49 € 

 
Quart.- Determinar que la present modificació quedarà sense efecte si desapareixés 
la causa que l’ha originat, això és, que quedessin sense efecte les directrius 
establertes per la Generalitat de Catalunya en relació a la neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana, al pla d’actuació per al curs 2020-21 
per a centres educatius en el marc de la pandèmia i així com el pla de represa de les 
biblioteques. 
   
Cinquè.- Instar a l’empresa IDONIA NATUR, S.L. 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, havent d'acreditar-se amb caràcter 
previ a la formalització l'haver-se efectuat el reajustament de la garantia. 
   
Sisè.- Aprovar la liquidació núm. 2006000195 per import de 15,05 € en concepte de 
taxa per a la modificació de contracte. 
   
Setè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 

 

Expedient 4487/2020. Contractacions.  
Proposta de designació dels membres de la Mesa de Contractació per procedir 
a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 
2016, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per l’empresa Urbaser, S.A. Y 
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

Antecedents de fet 
  
1. En data 24 de febrer de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès va aprovar l’expedient de contractació de la licitació, per 
procediment obert i tramitació ordinària, del contracte de gestió del servei públic de 
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès. Junt amb l’aprovació de l’expedient es va autoritzar la despesa 
corresponent, es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i plec 
de prescripcions tècniques, i es va sotmetre a informació pública per un termini de 20 
dies aquests documents en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB del 
dia 13 de març de 2014), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC del 
dia 13 de març de 2014), així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
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2. A l’expedient consten les Actes de la Mesa de Contractació del contracte de gestió 
del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès en les sessions de data 12 de maig de 2014, 30 de juny 
de 2014, 15 de juliol de 2014, 1 d’octubre de 2014 i 30 d’octubre de 2014, així com 
els informes valoratius del documents subjectes a un judici de valor, signats en data 
26 de juny de 2014 i 15 de juliol de 2014. També consta a l’expedient el recurs 
presentat per l’empresa licitadora ELECTRICITAT BOQUET, SL, contra l’acord de la 
Mesa de Contractació de data 15 de juliol de 2014.  
 
3. En data 30 d’octubre de 2014 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès va adjudicar el contracte de gestió del servei públic de 
conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès, a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL, per import de 90.000 euros, 
més IVA, en el P1, per import de 49.586,78 euros, més IVA, en el P2, i per import de 
1.263.471,07 euros, més IVA, així com les millores (inversions) detallades en aquest 
acord esmentat.  
   
4. En data 19 de desembre de 2016 es dicta la Sentència núm. 273/2016, del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 
presentat per l’empresa URBASER, S.A. Y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, que estima parcialment el recurs presentat, 
i que per tant, estableix literalment el següent: “(...) dejando sin efecto la resolución 
del contrato de gestión de Servicio Público de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones de titularidad municipal del alumbrado público, de fecha 30 de octubre 
de 2014, y de conformidad con el suplico de la demanda, retrotraer las actuaciones 
para efectuar una corrección de las puntuaciones económicas ajustadas a los 
criterios de adjudicación, y dicte nueva resolución de a favor de UTE SECE – 
URBASER, desestimando asimismo la petición complementaria de indemnización de 
daños y perjuicios”. 
   
5. En data 14 de juny de 2019 es dicta la Sentència núm. 497/2019, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció 
cinquena, que desestima el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de 
primera instància. 
   
6. En data 17 de setembre de 2020 s’ha dictat providència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del contenciós administratiu, Secció cinquena, que 
inadmet a tràmit el recurs de cassació contra la sentència dictada per aquest 
Tribunal.  
  
Fonaments  jurídics 
   
1. De conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com el reial 
Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, i 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.  
   
AQUEST regidor de l’Àrea d’Obres i Serveis proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’alcalde número 1772/2020, de 29 de 
setembre, l’adopció dels següents 



ACORDS: 
  
Primer.- DESIGNAR els membres de la Mesa de Contractació per procedir a 
l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de conservació i manteniment 
de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, segons la relació 
següent: 
  
PRESIDENT               
Moisés Torres, Regidor de l’Àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, o persona en qui 
delegui.  
 
VOCALS                     
Maria Llonch, Secretària municipal, o persona en qui delegui. 
Joaquim Bach, Interventor accidental, o persona en qui delegui. 
Manuel Fernández, Cap de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui. 
Samuel Martínez, Tècnic de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui.   
  
SECRETARI DE LA MESA 
Alejandro Martín, Cap de l’Àrea de Règim Intern, o persona en qui delegui. 
  
Segon.- CONVOCAR els membres designats anteriorment per formar part de la 
Mesa de Contractació del contracte de gestió del servei públic de conservació i 
manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en 
un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’aprovació de la present resolució.  
  
Tercer.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona còpia 
de la present resolució.  
  
Quart.- NOTIFICAR la present resolució als licitadors del contracte de gestió del 
servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès. 

 

Règim Intern 

Expedient 2086/2017. Procediment de contractació.  
Proposta per acceptar el desistiment de la sol·licitud de resolució del contracte 
d’obra consistent en l’execució del projecte anomenat “Projecte d’urbanització 
del sector N de les Franqueses del Vallès”, subscrit amb la mercantil Abolafio 
Construccions, SL y Cobra, Instalaciones y Servicios, SA, UTE, degut a la 
suspensió de les obres per termini superior al permès legalment 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

ATÈS que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 
2017 va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
  

“Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació del contracte d’obra consistent en 
l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del Sector N de les 
Franqueses del Vallès”, establint-se el preu de licitació en 11.723.997,56 €, IVA 
exclòs. 
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Segon.- ADJUDICAR a la UTE formada per les empreses ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONES, SL i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, el 
contracte d’obra consistent en l’execució del projecte anomenat “Projecte 
d’Urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès”, amb subjecció al plec 
de clàusules administratives i tècniques, a les millores proposades en el sobre 
núm. 2 amb Registre d’Entrada núm. 2017-E-RC-5452, de data 11 de juliol de 
2017, i per un import de 8.347.486,26 € més IVA, amb una ampliació del termini 
de garantia de 36 mesos addicionals, i amb una reducció del termini d’execució 
inicial en 20 setmanes.   
(...)”. 

  
VISTA la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 536, de data 
15 de juny de 2018, que resol el recurs d’apel·lació interposat contra la denegació de 
la mesura cautelar corresponent al recurs contenciós administratiu 275/2016, en la 
qual s’acorda la suspensió del projecte de reparcel·lació i s’ordena el cessament 
immediat de qualsevol acte i procediment d’execució del mateix. 
  

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 d’octubre de 2018 
va adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
  

“Primer.- SUSPENDRE l’execució del contracte d’obres per a la urbanització del 
sector N (carretera de Cardedeu), fins que quedi sense efecte la suspensió del 
projecte de reparcel·lació de l’esmentat sector. 
  

Segon.- ORDENAR que s’aixequi acta en el termini de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’adopció de l’acord de suspensió. Aquesta acta haurà d’anar signada 
per un representant de l’òrgan de contractació, un representant de l’empresa 
contractista i pel director de les obres.  
  

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària de les obres i a la 
direcció facultativa.” 

  

VISTA la instància presentada en nom i representació de la mercantil ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, S.L. Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS, per registre d’entrada número 2019-E-RFE-1324, de 
data 17 de maig de 2019, segons la qual sol·licita resolució del contracte, al trobar-se 
l’obra suspensa cautelarment per període superior a 8 mesos, a l’empara del què 
preveu l’article 245 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP).  
  

VISTA la instància presentada per l’interessat, amb número de registre d’entrada 
2020-E-RE-2859, de data 28 de setembre de 2020, en què manifesta i sol·licita el 
següent: 
  

“(i) Que en relació al contracte d’obra d’urbanització del sector N, celebrat amb 
data 22 d’octubre de 2018, aquesta part va presentar escrit amb data 15 de maig 
de 2019 sol·licitant es resolgués l’esmentat contracte per causes imputables a 
l’Administració, reclamant s’efectués l’abonament a aquesta part de la quantitat de 
555.171,63€, demanant així que se’ns convoqués per a dur a terme la liquidació, 
comprovació i ajustament del contracte.  
  



 
(ii) Que les causes que en la citada sol·licitud de resolució es van indicar no han 
variat i s’han mantingut en el mateix estat fins a la data actual.  
  

(iii) Que malgrat tot, aquesta part vol sol·licitar mitjançant el present escrit la 
revocació de la sol·licitud de resolució del contracte que ens ocupa, referent a 
l’obra d’urbanització del sector N, deixant sense efecte allò sol·licitat mitjançant 
l’escrit presentat amb data 15 de maig de 2019, això és, renunciant a la sol·licitud 
de dur a terme la liquidació del contracte, així com renunciant a l’abonament de la 
quantitat reclamada en concepte de benefici industrial i despeses incorregudes i 
no facturades a l’obra, a les quals ens dona dret l’article 246 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 
(iv) Que és voluntat d’aquesta part tornar a emprendre els treballs contractats 
mitjançant el contracte que ens ocupa establert amb l’Administració, en la data 
que de comú acord s’estableixi entre les parts, i mantenint la vigència del 
contracte en tots els seus extrems i condicions que són legalment aplicables. 
D’aquesta manera, per tot l’exposat davant d’aquest Iltre Ajuntament, 
  

SOL·LICITO: Que tingui per presentat aquest escrit, i en virtut de les 
manifestacions que en el mateix es recullen, es tingui per revocada la sol·licitud 
de resolució del contracte d’obra d’urbanització del sector N establert entre 
“ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L. i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 
S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS” i l’Administració, amb expressa 
revocació a la sol·licitud d’abonament de les quantitats reclamades amb motiu de 
la resolució que es va sol·licitar.” 

  

DE CONFORMITAT amb els articles 21, 84 i 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.  
  

AQUESTA Àrea de Règim Intern, de conformitat amb el què disposa l’Acord de Ple 
del dia 11 de juliol de 2019, en quan a la delegació de competències plenàries a la 
Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- ACCEPTAR el desistiment de la sol·licitud presentada per ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, S.L. Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS en relació al procediment de RESOLUCIÓ del contracte 
d’obra consistent en l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del 
Sector N de les Franqueses del Vallès”, subscrit amb la mercantil ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, S.L. Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS, per import de 8.347.486,26 € més IVA. 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la mercantil ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, 
S.L. Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS. 
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Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 

Expedient 873/2020. Sancionador d'Animals.  
Proposta per a la resolució sancionadora d’expedient sancionador per 
presumpta 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. 26817/2019 
emesa en data 5 de novembre de 2019 a les 15:45 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/Provença amb c/ Lleida, d’aquest municipi. S’identifica al senyor amb DNI 
47974401N, propietari del gos, com a responsable que d’una forma presumpta ha 
comès la infracció. 
 
En data 14 d’agost de 2020 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 març de 2020, per les infraccions que, presumptament, pot constituir la conducta 
consistent en portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via o en un 
espai públic, oferint a l’inculpat la possibilitat de reconeixement voluntari de la 
responsabilitat, aplicant una reducció en l’import de la sanció. 
   
En data 1 de setembre de 2020, Registre General d’Entrada 2020-3614, la persona 
denunciada presenta un escrit a l’Ajuntament, reconeixent la seva responsabilitat de 
forma expressa, amb la voluntat d’efectuar el pagament voluntari de la sanció. 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   
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. 
   
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 l’article 11 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, si l'inculpat 
reconeix voluntàriament la seva responsabilitat,  l'instructor eleva l'expedient a l'òrgan 
competent per resoldre. 
   
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 11 de juliol de 
2019. 
   
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 11 de 
juliol de 2019, l’adopció dels següents 
  
ACORDS: 
   
Primer.- IMPOSAR al senyor amb DNI 47974401N, 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 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
   
Segon.- Tenint en compte l’escrit presentat, APLICAR una reducció d’un 20% sobre 
l’import de la sanció per haver efectuat el reconeixement voluntari de la sanció i un 
altre reducció del 20% sobre l’import per sol·licitar efectuar el pagament voluntari de 
la sanció, restant un import total de 90,15€, segons l’establert a l’article 85 de la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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Tercer.-  APROVAR la liquidació núm. 2045000022, per import de 90,15 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. 
   
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.  
   
Cinquè.- ADVERTIR que un cop exhaurit el termini concedit per efectuar el 
pagament voluntari de la sanció,  la persona inculpada perdrà una de les reduccions 
del 20% aplicat sobre l’import de la sanció en aquest concepte.  
   
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 generant una nova liquidació a tal efecte.  
   
Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els 
recursos que pot interposar contra aquesta. 
   
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que se’n 
derivin. 

 

B) PRECS I PREGUNTES  

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.  

  

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


