Acta JGL 29/07/2019
SEC/SCC/mcsa

16/2019/JGL
A C T A
de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins
de Rei que es dugué a terme el dia 29 de juliol de 2019.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 29 de juliol de 2019 es reuneix en
la Sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, la Junta de Govern
Local de la Corporació, en sessió extraordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr.
XAVI PAZ PENCHE i amb l’assistència del secretari accidental, Sr. MANUEL
BORREGO FERNÁNDEZ que certifica.
Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:
Ainoa Garcia Ballestin
Laia Castellana Martinez
Josep Maria Puiggari Troyano
Jessica Revestido Romero
Alejandro Herrero Basange

Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC

Regidor

PSC

Excusa la seva absència el regidor:
Miguel Zaragoza Alonso

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:17 hores, després de comprovar el
Secretari accidental que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la
vàlida constitució de la Junta de Govern Local.
Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que
s’han adjuntat a la convocatòria, del dia 23.07.2019 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 16/2019/JGL.
ORDRE DEL DIA
A – ASSUMPTES A DECIDIR
1. Innovació i Empresa. Expedient núm. 33/2019/SUBCO.
Aprovar la concessió de subvencions de les quotes mensuals del RETA (Règim
especial de treballadors autònoms) a les persones desocupades que
s’estableixen com a autònomes.
El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la
convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de
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treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a
autònomes, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini per la
presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 30
de novembre de 2019.
L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número
de registre CVE2019009818, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al DOGC, no s’han
presentat al·legacions, i l’extracte de la convocatòria registrada en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (BDNS: 453428) es publica al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 10 de maig de 2019, amb número de registre CVE2019016975.
Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu.
L’art 7.1 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:
President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica
Local, i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en
que deleguin.
Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.
L’art 7.2 de les esmentades Bases estableix que la comissió verificarà que el/la
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que
compleix els requisits establerts en les bases.
L’art 5 de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei
subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat
Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els dotze primers mesos un
cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un
import màxim total de 800€.
Segons l’acta del dia 4 de juliol de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha verificat
que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la documentació
exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits establerts en les
bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions de les quotes
mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones
desocupades que s’estableixin com a autònomes:
DATA
SOL·LICITUD

NOM

COGNOMS

DNI

15/05/2019

JAVIER

ARIAS SOLIS

46.813.115-L
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24/05/2019

NURIA

TOMAS SANZ

38.450.349-F

27/05/2019

MARTA

HERRERO LOPEZ

28.830.154-E

28/05/2019

MIGUEL

PASCUAL MORICHE

44.180.081-W

03/06/2019

JAVIER

LUGO SILVA

49.783.110-R

06/06/2019

PAULA

GARCIA ARTÉS

47.803.504-M

07/06/2019

ANABEL

IBAÑEZ RIGAU

43.549.564-F

La comissió avaluadora ha verificat de les sol·licituds que han presentat la
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits de les
bases, les quotes mensuals corresponents del RETA a pagar pel sol·licitants durant
els 12 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel
mateix concepte, i es calcula la subvenció que s’ha d’atorgar a cada sol·licitant:
DATA
NOM
SOL·LICITUD

COGNOMS

DNI

IMPORT
SUBVENCIÓ

15/05/2019

JAVIER

ARIAS SOLIS

46.813.115-L

800 €

24/05/2019

NURIA

TOMAS SANZ

38.450.349-F

800 €

27/05/2019

MARTA

HERRERO LOPEZ

28.830.154-E

720 €

28/05/2019

MIGUEL

PASCUAL MORICHE

44.180.081-W 678,01 €

03/06/2019

JAVIER

LUGO SILVA

49.783.110-R

776,95 €

06/06/2019

PAULA

GARCIA ARTÉS

47.803.504-M

678,01 €

07/06/2019

ANABEL

IBAÑEZ RIGAU

43.549.564-F

720 €

Per tot el que ha estat exposat, es proposa l’adopció dels següents:
Vist la RC número 12019000013929 comptabilitzada en data 3 de maig de 2019 per
import de 20.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47000, del pressupost 2019.
Atès la disposició pressupostaria de 20.000 € a l’aplicació pressupostària
Subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònoms
5200.433101.47000 del pressupost 2019.
Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000023827, per
import de 5.172,97 €.
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47000 del pressupost 2019.
per fer front a les despeses de 5.172,97 €.
Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, segons l’article
7.3. de les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les
quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones
desocupades que s’estableixin com a autònomes, aprovades al ple de l’Ajuntament de
Molins de Rei en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 2019.
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Atès l’informe proposta de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2019,
signada per la cap del Negociat d’Empresa, amb l’informe de fiscalització favorable i
sense observacions de l’Interventor accidental, de data 9 de juliol de 2019, i amb les
supervisions internes de la Directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i
Promoció Estratègica Local, de data 10 de juliol de 2019, i del President de l’Àrea de
Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia, de data 12 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de
subvenció que s’especifica:
DATA
NOM
SOL·LICITUD

COGNOMS

DNI

IMPORT
SUBVENCIÓ

15/05/2019

JAVIER

ARIAS SOLIS

46.813.115-L

800 €

24/05/2019

NURIA

TOMAS SANZ

38.450.349-F

800 €

27/05/2019

MARTA

HERRERO LOPEZ

28.830.154-E

720 €

28/05/2019

MIGUEL

PASCUAL MORICHE

44.180.081-W 678,01 €

03/06/2019

JAVIER

LUGO SILVA

49.783.110-R

06/06/2019

PAULA

GARCIA ARTÉS

47.803.504-M 678,01 €

07/06/2019

ANABEL

IBAÑEZ RIGAU

43.549.564-F

776,95 €

720 €

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 5.172,97 €.
Tercer.- Notificar als sol·licitants la concessió de la subvenció.
Quart.- Notificar als sol·licitants en la resolució de la concessió de la subvenció que el
pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 11.1 de les bases reguladores
específiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.
Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les
subvencions a Empresa.
Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.
 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal.
2. Innovació i Empresa. Expedient núm. 32/2019/SUBCO.
Aprovar la concessió de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la
contractació de persones aturades de Molins de Rei.
El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la
convocatòria de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació
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de persones aturades de Molins de Rei i va aprovar la convocatòria per l’atorgament,
obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva
de les bases, fins el dia 30 d’octubre de 2019.
L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número
de registre CVE2019009815, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al BOPB i a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (BDNS: 453375), de data 10 de maig de 2019, amb
número de registre CVE2019016958.
Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu.
L’art 9 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:
President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica
Local, i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en
qui delegui.
Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.
Segons l’art 9 de les esmentades Bases, la comissió verificarà que l’empresa
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que
compleix els requisits establerts en les bases.
Segons l’art 6 de les esmentades Bases, l'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà
el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’empresa dels
treballadors contractats per un període mínim de sis mesos, sent la quantitat màxima
de 4.200€. El cost salarial mensual màxim imputable a l’assignació econòmica serà el
següent:
a)
b)
c)
d)

Grup de cotització 11: 1.000€ mensuals
Grup de cotització 10: 1.100€ mensuals
Grups de cotització 05 a 09: 1.200€ mensuals
Grups de cotització 01 a 04: 1.400€ mensuals

En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, les quanties anteriors es
calcularan proporcionalment a la jornada efectivament contractada, essent el mínim
exigible el 50% de la jornada laboral complerta.
Segons l’acta del dia 4 de juliol de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha verificat
que les sol·licituds presentades que es relacionen a continuació han presentat la
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits
establerts en les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a
5/38
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 29/07/2019
SEC/SCC/mcsa

empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones desocupades de
Molins de Rei:
NIF EMPRESA

NOM I COGNOMS
DNI
PERSONA
REPRESENTANT
REPRESENTANT

B67270801

AGUEDA
NIEVES
38490988M
ARRIBAS GINES

BCN TROQUELES, SL

B66067976

SONIA
PARRA

16/5/2019

EMO SISTEMAS, SL

B65519191

EUGENI MAYORGAS
44193783L
ORTEGA

23/5/2019

RUTES
PIRINEUS
TURISME ACTIU DE B66145095
MUNTANYA, SL

XAVIER ARMENGOL
46816569T
SÀNCHEZ

DATA
SOL·LICITUD

EMPRESA

14/5/2019

EXPONIA
SL(1)

15/5/2019

CENTRAL,

GONZÁLEZ

46820053B

Es verifica que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la
documentació exigible, dins del termini establert, però no acredita el compliment dels
requisits establerts en les bases, a l’article 4:
DATA
SOL·LICITUD

EMPRESA

14/5/2019

EXPONIA
CENTRAL,
SL(1)

MANQUEN
NOM
I
COGNOMS DNI
NIF
PERSONA
REPRESENT ACREDITAR
EMPRESA
REQUISITS
REPRESENTANT
ANT
Contracte
AGUEDA
NIEVES
B67270801
38490988M
mínim de 6
ARRIBAS GINES
mesos

Es verifica que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la
documentació exigible, dins del termini establert, però no acredita el compliment dels
requisits establerts en les bases, a l’article 5:
NOM I COGNOMS
DNI
PERSONA
REPRESENTANT
REPRESENTANT
IVONNE
MOLINOS
46977995N
CASTELLANO

DATA
SOL·LICITUD

EMPRESA

NIF
EMPRESA

15/5/2019

IVONNE
MOLINOS
CASTELLANO

46977995N

27/5/2019

IDESA
ACCESORIOS,
SA(2)

A58439043

18/6/2019

LAURA
HERNANDEZ
ESPARZA

LAURA
47168655W HERNANDEZ
ESPARZA

OTTO HERNANN

MANQUEN
ACREDITAR
REQUISITS
Tràmit canvi
de nom

X1952936Y

Legalització
de l’activitat

X1952936Y

Legalització
de l’activitat

Es verifica, de les sol·licituds que han presentat la documentació exigible, dins del
termini establert, i que compleixen els requisits de les bases segons l’art. 8, i es calcula
la subvenció que s’ha d’atorgar a cada sol·licitant, segons jornada laboral prevista que
s’informa en el document “sol·licitud d’oferta de treball normalitzat (annex 3 )”, segons
s’especifica l’art. 6 de les bases:
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DATA
SOL·LICITUD

EMPRESA

NIF
EMPRESA

NOM I COGNOMS DNI
REPRESENTANT REPRESENTANT

IMPORT
SUBVENCIÓ

14/5/2019

EXPONIA
CENTRAL, SL

B67270801

AGUEDA NIEVES
38490988M
ARRIBAS GINES

18.150€

15/5/2019

BCN
TROQUELES,
SL

B66067976

SONIA
GONZÁLEZ
PARRA

46820053B

3.600€

16/5/2019

EMO
SISTEMAS, SL

B65519191

EUGENI
MAYORGAS
ORTEGA

44193783L

3.600€

23/5/2019

RUTES
PIRINEUS
TURISME
B66145095
ACTIU
DE
MUNTANYA,
SL

XAVIER
ARMENGOL
SÀNCHEZ

46816569T

3.600€

L’empresa EXPONIA CENTRAL, SL ha sol·licitat 6 subvencions en la mateixa
sol·licitud i, 5 sol·licituds de subvencions compleixen amb els requisits de les bases
reguladores específiques de la de la convocatòria de subvencions a empreses i
entitats empresarials per a la contractació de persones desocupades de Molins de Rei
i 1 sol·licitud de subvenció no acredita el compliment dels requisits de l’art. 4.
(1)

L’empresa IDESA ACCESORIOS, SA ha sol·licitat 3 sol·licituds de subvencions en
la mateixa sol·licitud.

(2)

Vista la RC (retenció de Crèdit per a despeses) número 12019000013926 per import
de 45.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47001 Subvencions a empreses i
entitats empresarials per la contractació de desocupats dels pressupostos de
l’Ajuntament de Molins de Rei amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les
Polítiques Socials Municipals 2016-2019.
Atès la disposició pressupostaria de 45.000€ a l’aplicació pressupostària Subvencions
a empreses i entitats empresarials per la contractació de persones de desocupats de
Molins de Rei 5200.433101.47001 del pressupost 2019.
Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000023826, per
import de 28.950€.
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47001 per fer front a les
despeses de 28.950€ €.
Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, segons l’art. 9
de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats
empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, aprovades
al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el cinc de març
de 2019.
Atès l’informe proposta de Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2019, signada
per la Cap del negociat d’Empresa, amb l’informe de fiscalització favorable i sense
observacions de l’Interventor accidental, en data 9 de juliol de 2019, i amb les
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supervisions internes de la Directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i
Promoció Estratègica Local, de data 10 de juliol de 2019 i del President de l’Àrea de
Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia, de data 12 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de
subvenció que s’especifica en cada cas:
DATA
SOL·LICITUD

EMPRESA

NIF
EMPRESA

NOM I COGNOMS DNI
REPRESENTANT REPRESENTANT

IMPORT
SUBVENCIÓ

14/5/2019

EXPONIA
CENTRAL, SL

B67270801

AGUEDA NIEVES
38490988M
ARRIBAS GINES

18.150€

15/5/2019

BCN
TROQUELES,
SL

B66067976

SONIA
GONZÁLEZ
PARRA

46820053B

3.600€

16/5/2019

EMO
SISTEMAS, SL

B65519191

EUGENI
MAYORGAS
ORTEGA

44193783L

3.600€

23/5/2019

RUTES
PIRINEUS
TURISME ACTIU B66145095
DE MUNTANYA,
SL

XAVIER
ARMENGOL
SÀNCHEZ

46816569T

3.600€

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 28.950€.
Tercer.- Notificar a cadascun dels sol·licitants la concessió de la subvenció.
Quart.- Notificar a cadascun dels sol·licitants en la resolució de la concessió de la
subvenció que el pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 14 de les bases
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats
empresarials per a la contractació de persones desocupades de Molins de Rei, i donar
compliment al que estableix l’art. 4, 5, 10, 11, 12, 15 i 17 de les bases.
Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les
subvencions a Empresa.
Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base Nacional de Datos
Nacional de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.
 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal
3. Innovació i Empresa. Expedient núm. 34/2019/SUBCO.
Aprovar la concessió de subvencions a les persones desocupades que
s’estableixen com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat
econòmica.
El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a
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autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la
convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds, a
partir de l’aprovació definitiva de les bases, fins el dia 30 d’octubre de 2019.
L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número
de registre CVE 2019009817, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al DOGC i a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, de data 10 de maig de 2019, amb número de registre
CVE 2019016865.
Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu.
L’article 9 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:
President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica
Local, i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en
qui deleguin.
Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.
La comissió verificarà que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins
del termini establert, i que compleix els requisits i obligacions establerts als articles 4 i
5 de les bases.
L’article 6 de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei
aportarà un ajut fins a un màxim de 1.500 € per persona emprenedora que ubiqui el
local de la seva activitat a Molins de Rei pel finançament de les següents despeses:









Quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els sis primers
mesos de l’alta.
L’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat i ICIO.
L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.
El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o
enginyer/a.
Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions
registrals.
Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina
o parada de mercat ubicada a Molins de Rei, amb un màxim del 50% de
subvenció i per un import màxim de 250 € al mes, fins a 6 mesos.
Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que
prèviament hagin estat pressupostades en el pla d’empresa.
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Segons l’acta del dia 4 de juliol de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha verificat
que les sol·licituds presentades que es relacionen a continuació han presentat la
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits
establerts en les bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions a les
persones aturades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa
d’una activitat econòmica:
DATA
SOL·LICITUD

NOM

COGNOMS

DNI

27/05/2019

MARTA

HERRERO LOPEZ

28.830.154-E

28/05/2019

SERGIO

DOMINGUEZ SANCHEZ

47.907.745-X

La comissió avaluadora ha verificat que les sol·licituds que han presentat la
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits de les
bases, l’import corresponent a les despeses subvencionables i es calcula la subvenció
que s’ha d’atorgar a cada sol·licitant:
DATA
NOM
SOL·LICITUD

COGNOMS

DNI

IMPORT
SUBVENCIÓ

27/05/2019

MARTA

HERRERO LOPEZ

28.830.154-E

(1)

28/05/2019

SERGIO

DOMINGUEZ SANCHEZ 47.907.745-X

1.500 €

(2) 1.500

€

Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (512,73 €),
l’import corresponent a 3 mesos de despeses de lloguer (màxim 250 € mensuals que
equival a 750 €) i altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat, de publicitat
inicial (255 €), total despeses 1.517,73 € . Import màxim subvenció 1.500 €.(Art. 6 de
les bases).
(1)

Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (341,50 €),
l’import corresponent a 3 mesos de despeses de lloguer (màxim 250 € mensuals que
equival a 750 €) i altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat, de gestoria
(790 €), i d’assegurança de responsabilitat civil (2 rebuts, un de 328,57 € i un altre de
328,52 €) , total despeses 2.538,59 € . Import màxim subvenció 1.500 €.(Art. 6 de les
bases).
(2)

Vist la RC número 12019000013883 comptabilitzada en data 3 de maig de 2019 per
import de 15.000 € amb càrrec a la partida 5200.433101.47003, del pressupost 2019.
Atès la disposició pressupostaria de 15.000€ a l’aplicació pressupostària Subvencions
a les persones desocupades que s’estableixin com autònoms (despeses local)
5200.433101.47003 del pressupost 2019.
Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000023829, per
import de 3.000 €.
Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47003 del pressupost 2019
per fer front a les despeses de 3.000 €.
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Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local segons l’article 9
de les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a les
persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa
d’una activitat econòmica aprovades al ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió
ordinària celebrada el dia 5 de març de 2019.
Atès l’informe proposta de la Junta de Govern Local de dat 5 de juliol de 2019, signada
per la cap del Negociat d’Empresa, amb l’informe de fiscalització favorable i sense
observacions de l’Interventor accidental, de data 9 de juliol de 2019, i amb les
supervisions internes de la Directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i
Promoció Estratègica Local, de data 10 de juliol de 2019 i del President de l’Àrea de
Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia, de data 12 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de
subvenció que s’especifica en cada cas:
DATA
SOL·LICITUD

DNI

IMPORT
SUBVENCIÓ

NOM

COGNOMS

27/05/2019

MARTA

HERRERO LOPEZ

28.830.154-E

1.500 €

28/05/2019

SERGIO

DOMINGUEZ SANCHEZ

47.907.745-X

1.500 €

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 3.000 € .
Tercer.- Notificar a cadascun dels sol·licitants la concessió de la subvenció.
Quart.- Notificar a cadascun dels sol·licitants en la resolució de la concessió de la
subvenció que el pagament s’abonarà segons el que estableix els articles 13 i 16 de
les bases reguladores específiques de subvencions a les persones desocupades que
s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.
Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les
subvencions a Empresa.
Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base de Datos Nacional
de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.


COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

4. Infància i Joventut. Expedient núm. 77/2019/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes de juny, les
factures de FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Xel del mes de juny i a
REPARTO DE CORRESPONDÈNCIA URBANO pel servei de repartiment de
cartells.
Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de juny ha anat a càrrec de
l’empresa Fundació Pere Tarrés.
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Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número
V19-

12019004209 FAC02620

Import
2.336,83 €

Data
Data
Nom proveïdor
Factura
Recepció
FUNDACIO PERE
TARRES
30/06/2019 01/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3070/233102/22691 Projecte XEL, d’acord amb la reserva de crèdit número
12019000022908.
Atès l’informe de la cap de l’oficina administrativa i la directora de l’ASP de data 7 de
setembre de 2018, referent a la situació de la contractació de l’ASP i a la previsió de la
resolució de la previsió anòmala.
Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de juny va anar a càrrec
de l’empresa Suara Serveis, SCCL.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número

Import

12019004177 5001600709 3.209,74 €

Nom proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

SUARA
SERVEIS,S.C.C.L

30/06/2019

01/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3070/233102/22696 Servei famílies i infants de 0-3, d’acord amb la reserva de crèdit
número 12019000001020.
Atès l’informe de la directora de l’ASP, en data 14 d’agost de 2018, sobre el
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP.
Atès que el repartiment de cartells del negociat ha anat a càrrec de l’empresa Reparto
de Correspondència Urbano, S.L.
Atès que en relació als serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització les factures següents:
Codi

Número Import

12019003812 911746

60,50 €

12019003813 911747

121,00€

12019003820 911754

121,00€

12019003821 911755

60,50 €

12019003822 911756

121,00€

12019003823 911757
12019004331 911818

121,00€
60,50€

Nom proveïdor
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE
CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE
CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE
CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE
CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE

Data
Factura

Data
Recepció

31/05/2019

18/06/2019

31/05/2019

18/06/2019

31/05/2019

18/06/2019

31/05/2019

18/06/2019

31/05/2019

18/06/2019

31/05/2019
30/06/2019

18/06/2019
04/07/2019
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12019004334 911821
12019004335 911822

CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE
121,00€ CORRESPONDÈNCIA URBANO
REPARTO DE
121,00€ CORRESPONDÈNCIA URBANO

30/06/2019

04/07/2019

30/06/2019

04/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3070/233102/22699 Activitats diverses centres cívics i comunitaris, d’acord amb la
reserva de crèdit número 12019000021688 i 12019000024569.
Atès els informes del Cap de Negociat d’Infància i Joventut, de data 20 de juny de 2019 i
8 de juliol de 2019, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte
de l’ASP
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2019, la Junta de Govern
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local,
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació
pública.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local del Cap de Negociat d’Infància i Joventut,
de data 17 de juliol de 2019, amb la supervisió de la Directora de l’ASP, de data 18 de
juliol de 2019.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 18 de juliol de 2019, amb
les observacions següents:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures
corresponents als serveis prestats per un import total de 6.454,07 €, d’acord amb el
que es detalla tot seguit:
FUNDACIÓ PERE TARRES
Codi: 12019004209
Concepte: Projecte XEL
Import: 2.336,83 €
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SUARA SERVEIS, SCCL
Codi: 12019004177
Concepte: Servei Trencaclosques
Import: 3.209,74 €
REPARTO DE CORRESPONDÈNCIA URBANO:
Codi: 12019003812
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 60,50 €
Codi: 12019003813
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 121,00 €
Codi: 12019003820
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 121,00 €
Codi: 12019003821
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 60,50 €
Codi: 12019003822
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 121,00 €
Codi: 12019003823
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 121,00 €
Codi: 12019004331
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 60,50 €
Codi: 12019004334
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 121,00 €
Codi: 12019004335
Concepte: Servei de distribució de correspondència
Import: 121,00 €
aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
El retard en la tramitació d’aquesta despesa comporta l’incompliment de les
obligacions de pagament en termini, als proveïdors.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a la Fundació Pere Tarrés, pel serveis prestat al Projecte Xarxa
Educativa Local (XEL) durant el mes de juny, que es relaciona a continuació:
Codi

Número

12019004209

V19FAC02620

Nom
proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

RC

Import
2.336,83 €

FUNDACIO
PERE
TARRES

30/06/2019

01/07/2019

12019000022908

Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a l’empresa Suara Serveis SCCL, pel serveis prestats a l’espai familiar
Trencaclosques durant el mes de juny, que es relaciona a continuació:
Número

Import

Nom proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

RC

Codi
12019004177

5001600709

3.209,74 €

SUARA
SERVEIS,S.C.C.L

30/06/2019

01/07/2019

12019000001020

Tercer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponent a l’empresa Reparto de Correspondència Urbano, pel serveis prestats de
repartiment de cartells, que es relacionen a continuació:
Codi

Número Import

12019003812

911746

60,50 €

12019003813

911747

121,00€

12019003820

911754

121,00€

12019003821

911755

60,50 €

12019003822

911756

121,00€

12019003823

911757

121,00€

12019004331

911818

60,50€

12019004334

911821

121,00€

12019004335

911822

121,00€

Nom proveïdor
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO
REPARTO
DE
CORRESPONDÈNCIA
URBANO

Data
Factura

Data
Recepció

RC

31/05/2019

18/06/2019

12019000021688

31/05/2019

18/06/2019

12019000021688

31/05/2019

18/06/2019

12019000021688

31/05/2019

18/06/2019

12019000021688

31/05/2019

18/06/2019

12019000021688

31/05/2019

18/06/2019

12019000021688

30/06/2019

04/07/2019

12019000024569

30/06/2019

04/07/2019

12019000024569

30/06/2019

04/07/2019

12019000024569

Quart: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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5. Esports. Expedient núm. 78/2019/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL pels serveis de consergeria, neteja i manteniment
de les instal·lacions esportives del mes de juny i de les factures de ENERTECNIC
pels treballs realitzats
Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el
poliesportiu la Sínia i el camp de futbol Ricard Ginebreda del mes de juny ha anat a
càrrec de l’empresa Llop Gestió Esportiva.
Atès que en relació als serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització les factures següents:
Codi

Número Import

12019004239

V0-631

941,77€

12019004240

V0-629

8.090,69 €

12019004241

V0-630

6.252,31 €

Nom proveïdor

Data
Factura

LLOP
GESTIO
ESPORTIVA, S. L.
30/06/2019
LLOP
GESTIO
ESPORTIVA, S. L.
30/06/2019
LLOP
GESTIO
ESPORTIVA, S. L.
30/06/2019

Data Recepció
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació
pressupostària 3030/3424/01/22799 Gestió Instal·lacions Esportives, d’acord amb les
reserves de crèdit núm. 12019000023408, 12019000023409 i 12019000023410.
Atès l’informe de la cap de l’oficina administrativa i la directora de l’ASP de data 7 de
setembre de 2018 referent a la situació de la contractació de l’ASP i a la previsió de la
resolució de la previsió anòmala.
Atès els informes de la Cap del Negociat d'Esports, de data 11 de juny de 2019 i 15 de
juny de 2019, sobre l’aprovació de les factures presentades per l’empresa de
manteniment Enertècnic Solucions Energètiques, SLU, en relació als treballs efectuats.
Codi

Número

Import

12019001878

EMIT-404

770,77 €

12019002945

EMIT-409

261,36 €

Nom proveïdor
ENERTECNIC
SOLUCIONS
ENERGETIQUES SLU
ENERTECNIC
SOLUCIONS
ENERGETIQUES SLU

Data
Factura

Data
Recepció

08/04/2019

08/04/2019

31/05/2019

31/05/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació
pressupostària 3030/3424/01/63200 Millores Instal·lacions Esportives, d’acord amb la
reserva de crèdit núm. 12019000021690, i a l’aplicació pressupostària
3030/341101/22612 Cursa Ecològica de muntanya, d’acord amb la reserva de crèdit
núm. 12019000021692.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2019, la Junta de Govern
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local,
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació
pública.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap d’Esports, de data 18 de juliol
de 2019, amb la supervisió de la Directora de l’ASP, de data 18 de juliol de 2019.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 18 de juliol de 2019, amb
les observacions següents:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures
corresponents als serveis prestats per un import total de 16.316,90 €, d’acord amb el
que es detalla tot seguit:
LLOP GESTIO ESPORTIVA SL
Codi: 12019004239
Concepte: Servei de manteniment, de neteja i consergeria de instal·lacions esportives
Import: 941,77 €
Codi: 12019004240
Concepte: Servei de manteniment, de neteja i consergeria de instal·lacions esportives
Import: 8.090,69 €
Codi: 120190004241
Concepte: Servei de manteniment, de neteja i consergeria de instal·lacions esportives
Import: 6.252,31 €
ENERTECNIC SOLUCIONS ENERGETIQUES SLU
Codi: 120190001878
Concepte: Manteniment de les instal·lacions de climatització de les dependències
Import: 770,77 €
Codi: 120190002945
Concepte: Manteniment de les instal·lacions de climatització de les dependències
Import: 261,36 €
aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
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L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
El retard en la tramitació d’aquesta despesa comporta l’incompliment de les
obligacions de pagament en termini, als proveïdors.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponent a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment, neteja
i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el camp de futbol
Ricard Ginebreda durant el mes de juny, que es relacionen a continuació:
Codi
12019004239

12019004240

12019004241

Import

Data
Nom proveïdor Factura

Data
Recepció

RC

V0-631

941,77€

LLOP
GESTIO
ESPORTIVA, S.
L.
30/06/2019

02/07/2019

12019000023408

V0-629

LLOP
GESTIO
ESPORTIVA, S.
8.090,69 € L.
30/06/2019

02/07/2019

12019000023409

V0-630

LLOP
GESTIO
ESPORTIVA, S.
6.252,31 € L.
30/06/2019

02/07/2019

12019000023410

Número

Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Enertècnic Solucions Energètiques SLU, pels treballs realitzats, que
es relacionen a continuació:
Codi

Número

Import

12019001878

EMIT-404

770,77 €

12019002945

EMIT-409

261,36 €

Nom proveïdor
ENERTECNIC
SOLUCIONS
ENERGETIQUES
SLU
ENERTECNIC
SOLUCIONS
ENERGETIQUES
SLU

Data
Factura

Data
Recepció

RC

08/04/2019

08/04/2019

12019000021690

31/05/2019

31/05/2019

12019000021692

Tercer: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
6. Serveis Socials. Expedient núm. 79/2019/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de la
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes de juny i per la
gestió de l'activitat d'estiu del centre obert i a l' EMPRESA DE AUTOCARES CER
S.A. pels serveis prestats de Transport Adaptat del mes de juny
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Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de juny de
2019, ha anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Atès que en relació a aquest servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número
V1912019004205 FAC02618

Import
2.809,59€

Data
Data
Nom proveïdor
Factura
Recepció
FUNDACIO PERE
TARRES
30/06/2019 01/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231101/22690 Servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys, d’acord amb la
reserva de crèdit número 12019000022909.
Atès que el servei d’activitats d’estiu socioeducatives (Centre Obert estiu) del mes de
juny de 2019, ha anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Atès que en relació a aquest servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número
V1912019004270 FAC02708

Import
1.638,00€

Data
Data
Nom proveïdor
Factura
Recepció
FUNDACIO PERE
TARRES
30/06/2019 03/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231101/22690 Servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys, d’acord amb la
reserva de crèdit número 12019000024448.
Atès que el servei de transport adaptat al centre de dia del mes de juny de 2019 ha
anat a càrrec de l’Empresa de Autocares CER, SA.
Atès que en relació a aquests serveis esmentats s’ha presentat a la Intervenció
municipal per a la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número

12019004276 19/147

Import
3.564,00€

Data
Nom proveïdor
Factura
EMPRESA
DE
AUTOCARES
CER, S.A
30/06/2019

Data
Recepció
03/07/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231101/22300 Servei Transport adaptat persones discapacitat i gent gran,
d’acord amb la reserva de crèdit número 12019000024250.
Atès l’informe de la directora de l’ASP, de data 14 d’agost de 2018, sobre el
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
19/38
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 29/07/2019
SEC/SCC/mcsa

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2019, la Junta de Govern
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local,
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació
pública.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 18
de juliol de 2019, amb la supervisió de la Directora de l’ASP, de data 18 de juliol de
2019.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 18 de juliol de 2019, amb
les observacions següents:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures
corresponents als serveis prestats per un import total de 8.011,59 €, d’acord amb el
que es detalla tot seguit:
FUNDACIÓ PERE TARRES
Codi: 12019004205
Concepte: Servei Centre Obert
Import: 2.809,59 €
Codi: 12019004270
Concepte: Servei Centre Obert estiu
Import: 1.638,00€
EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA
Codi: 12019004276
Concepte: GESTIÓ TRANSPORT ADAPTAT PERSONES GRANS
Import: 3.564,00 €
aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
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El retard en la tramitació d’aquesta despesa comporta l’incompliment de les
obligacions de pagament en termini, als proveïdors.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel servei prestat d’intervenció
socioeducativa (Centre Obert) durant el mes de juny de 2019, que es relaciona a
continuació:
Codi
12019004205

Número
V19FAC02618

Import

Nom
proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

RC

2.809,59€

FUNDACIO
PERE
TARRES

30/06/2019

01/07/2019

12019000022909

Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel servei d’activitats d’estiu
socioeducatives (Centre Obert estiu) del mes de juny de 2019, que es relaciona a
continuació:
Codi
12019004270

Número
V19FAC02708

Import

Nom
proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

RC

1.638,00€

FUNDACIO
PERE
TARRES

30/06/2019

03/07/2019

12019000024448

Tercer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a l’Empresa de Autocares CER, SA, pel servei prestat de transport
adaptat al centre de dia durant el mes de juny de 2019, que es relaciona a continuació:
Codi

Número

12019004276 19/147

Import

Nom
proveïdor

Data
Factura

3.564,00€

EMPRESA DE
AUTOCARES
CER, S.A
30/06/2019

Data
Recepció

RC

03/07/2019

12019000024250

Quart: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
7. Fira, Comerç, Consum i Turisme . Expedient núm. 2/2019/CONES.
Aprovar la continuïtat de la pròrroga del contracte de gestió de la Fira de la
Candelera
Atès que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària que es va dur a terme el
dia divuit de novembre de dos mil catorze es va aprovar la adjudicació del contracte de
gestió de la Fira de la Candelera a la empresa Expogestió i Serveis de Fires SL per un
pressupost de 144.727,38 euros IVA exclòs , més 30.392,74 € (21% IVA).
Atès que la formalització del contracte administratiu es va fer en data 24 de novembre
de 2014, i que en l’acord setè del contracte s’especifica que aquest finalitzarà al maig
de 2018 si s’efectua la pròrroga.
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, que es va dur a terme el set de
juny de dos mil setze va aprovar a partir del mes de Juny del 2016 la pròrroga per dos
anys més del contracte de servei per la gestió de la Fira de la Candelera de Molins de
Rei, a Expo-Gestió Serveis de Fires SL per un import corresponent a dos anys de
contracte de 144.727,38 euros IVA exclòs , més 30.392,74 € (21% IVA).
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, que es va dur a terme el 16 de
juliol de 2018 va aprovar, per aplicació de l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
i segons es justifica a l’expedient, una pròrroga de com a màxim 12 mesos, per la
gestió de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, a la empresa que ha gestionat fins
ara la Fira de la Candelera, Expo-Gestió Serveis de Fires SL i amb les mateixes
condicions pactades en el contracte , per un import corresponent a la gestió d’una
edició la Fira de la Candelera de 72.363,69€ IVA exclòs, més 15.196,37 (21% IVA) fins
que no es resolgui la nova contractació, comunicant en tot cas, la finalització de la
pròrroga amb una antelació mínima d’un mes abans de l’inici del nou contracte i una
vegada conegut el nou adjudicatari.
Atès que la última pròrroga del contracte finalitza el dia 17 de juliol de 2019, i tot i que
en el mes de març de 2018 es va iniciar les gestions per elaborar un nou expedient de
contractació per la licitació del servei de gestió de la Fira de la Candelera i aquest
expedient de contractació a data d’avui no s’ha finalitzat no sent possible complir amb
les previsions temporals dutes a terme per l’Ajuntament, en el sentit de poder disposar
ja d’una empresa adjudicatària per a la gestió de l’edició 169 de la Fira de la
Candelera.
Atès que no obstant això, és del tot necessària i obligatòria la prestació del servei de
gestió de la Fira de la Candelera per la seva continuïtat i poder celebrar la seva 169a
edició i aquest servei suposa que el adjudicatari del servei per poder-lo desenvolupar
estigui treballant des del més de juny anterior a cada edició.
Atès que en el nou expedient de contractació s’estan ultimant els preparatius per a
convocar la licitació del contracte per la gestió de la Fira a partir de l’edició 2021 cosa
que suposarà iniciar al contracte al mes de juny del 2020.
Atès que la Fira de la Candelera és una Fira multisectorial amb més de 167 anys
d’història i considerada Festa tradicional d’interès Nacional i per tant és necessari
formalitzar un acord que determini la continuïtat de la gestió de la Fira de la Candelera.
Atès que d’acord amb la clàusula 11.8 del plec de clàusules administratives particulars
que regeix aquest contracte estableix que en aquesta contractació no s’admet la
revisió de preus.
Atès que el preu del contracte de la pròrroga aprovada per Junta de Govern Local en
sessió ordinària que es va dur a terme el dia 16 de juliol de 2018 va ser per un import
de 72.363,69 €, IVA exclòs, corresponent a la gestió d’una edició de la Fira de la
Candelera, més 15.196,37 € ( 21% d’IVA).
Atès que segons el plec de clàusules administratives del contracte de gestió de la Fira
de la Candelera, la clàusula 11.7.— Règim de pagament , transmissió dels drets
de cobrament i interès de demora , on fa referència al regim del pagament, on diu:
“El contractista podrà sol·licitar una bestreta per un import màxim del 70 per 100 del
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preu d’adjudicació que correspon com a màxim a l’import del dèficit econòmic. Aquesta
bestreta, en els primer any del contracte la podrà sol·licitar un cop formalitzat el
contracte, i en els exercicis següents l’haurà de sol·licitar, si s’escau, en el darrer
quadrimestre de l’exercici anterior a l’any de la celebració de la Fira.”
Atès que en el pressupost 2019 es disposa de la despesa corresponent al 70% del
preu de adjudicació per la gestió d’una edició de la Fira de la candelera a càrrec a
l’aplicació pressupostària 5100.431101.22799 “Prestació de serveis Fira de la
Candelera”. La despesa corresponen als exercici següent restarà suspesa la
d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit i pressupostari
suficient i idoni.
Vist el RC 12019000025868 en data 17 de juliol de 2019 per import de 61.292,05€
amb càrrec a la partida 5100.431101.22799 Prestació de serveis Fira de la Candelera.
Ates que la empresa que ha estat prestant aquest servei fins al mes de juliol de 2019
amb contracte per la gestió de la Fira de la Candelera de Molins de Rei ha estat ExpoGestió Serveis de Fires SL.
Atès que la empresa Expo-Gestió Serveis de Fires SL durant la 167a Fira de la
Candelera (2018) i al 168a Fira de la Candelera (2019) ha desenvolupat correctament
el servei de gestió de la Fira de la Candelera durant en aquest període.
Atès que amb data 16 de juliol de 2019 i núm de registre d’entrada 20019012532 , la
empresa Expo-Gestió Serveis de Fires SL, ha confirmat que estan interessats en
continuar amb la pròrroga del contracte.
Atès que en el mes de juliol com a màxim s’ha de començar amb les gestions de la
organització de la 169a Fira de la Candelera.
Vist el punt 5 de l’acord Primer del Decret d’Alcaldia 2013000784, de 12 d’abril de
2013, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe tècnic elaborat per la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de
data 17 de juliol de 2019.
Vist l’informe elaborat per la TAG de serveis jurídics de data 19 de juliol de 2019.
Atès l’informe proposta de la Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2019,
signada per la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 19 de juliol de
2019, amb l’informe de la TAG de serveis jurídics de data 19 de juliol de 2019 amb
l’observació “a l’acord primer, allà on diu “29 de juliol de 2019”, ha de dir “16 de juliol
de 2018”. S’incorpora informe adjunt.”, que ja s’ha tingut en compte en aquesta
proposta d’acord; amb l’informe de fiscalització favorable de data 19 de juliol de 2019, i
amb les supervisions internes de la Directora de Serveis de l’Àrea de
Desenvolupament i Promoció Estratègica Local, de data 19 de juliol de 2019 i del
President de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia, de data 22 de
juliol de 2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.-: Aprovar a partir del 18 de juliol del 2019 la continuació de la pròrroga
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de
juliol de 2018, per la gestió de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, a la empresa
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que ha gestionat fins ara la Fira de la Candelera, Expo-Gestió Serveis de Fires SL i
amb les mateixes condicions pactades , per un import per edició de la Fira de la
Candelera de 72.363,69€ IVA exclòs, més 15.196,37 (21% IVA) fins que no es resolgui
la nova contractació; en tot cas, es comunicarà la finalització de la pròrroga abans de
l’inici del nou contracte i una vegada conegut el nou adjudicatari.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa corresponent al preu màxim d’adjudicació
del contracte a càrrec a l’aplicació pressupostària 5100.431101.22799 “Prestació de
serveis Fira de la Candelera”. La despesa corresponen al exercici següent restarà
suspesa la d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit i
pressupostari suficient i idoni. “
Tercer.- Establir que durant aquest termini de pròrroga regiran els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars, aprovats per acord de la Junta de Govern en
sessió celebrada en data 15 de juliol de 2014 i la resta de documentació contractual i
legislació que sigui d’aplicació.
Quart.- Notificar la present resolució a l’empresa Expo-Gestió Serveis de Fires SL i, i
traslladar-la als negociats d’Intervenció, Tresoreria i Serveis Jurídics municipals.
8. Edificació. Expedient núm. 31/2019/LLIMA.
Rectificar l’error material relatiu al resolutiu tercer del trasllat de Junta de
Govern Local de data 16 de juliol de 2019.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta municipal, Cap del Negociat d’Edificació de data 17
de juliol de 2019.
Vist l’informe jurídic emès en data 17 de juliol de 2019 per l’Assessor Jurídic, del qual
es desprèn el següent:
“MOTIVACIÓ
Detectat error en acord de la Junta de Govern Local en la sessió ordinària que es va
dur a terme el dia setze de juliol de dos mil dinou referit a la concessió d’una llicència
d’obres majors per a construcció d’edifici plurifamiliar i piscina, de número d’expedient
OM2018-14, des de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori es planteja la seva millora correcció.
LEGISLACIÓ APLICABLE
 Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
QÜESTIONS FORMALS
És potestat de l’administració el poder rectificar d’ofici a qualsevol moment, els errors
materials detectats, com resulta al present cas.
ANTECEDENTS
Primer.- En data 16 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’atorgament
de llicència d’obres majors núm. OM 2018-14, de l’empresa THINKING THE BEST, SL,
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per executar les obres destinades a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb piscina
comunitària a la finca ubicada al carrer Mancomunitat, 0012-0014, R-5 i R-6, d’aquest
municipi.
Segon.- Al resolutiu tercer d’aquest acord es manifesta que:
“Tercer.- Condicionar la plena eficàcia del títol habilitat per a dur a terme les
obres objecte de la present sol·licitud i expedient, a l’ingrés de les adients taxes
previstes a l’ordenança fiscal corresponent”
Quan en realitat hauria de dir:
Tercer.- Condicionar la plena eficàcia del títol habilitat per a dur a terme les
obres objecte de la present sol·licitud i expedient, a la presentació, als
departaments de Tresoreria i Edificació, de la còpia de la fiança o aval bancari
per a garantir la urbanització d’aquesta illa, d’import: 187.492,30 euros.”
Tercer.- La cap de Negociat d’Edificació, en informe emès en data 17 de juliol de 2019,
proposa rectificar el trasllat de la Junta de Govern Local abans esmentada en els
termes recollits a l’expositiu segon.
FONAMENTS DE DRET
I.- De conformitat amb el previst a l’article 109.2 de la 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques :
2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
II.- En aquest sentit també la jurisprudència defineix la rectificació d’errors
materials com a “procediment excepcional de modificació dels actes administratius
que per la seva naturalesa excepcional, ha de ser emprat per als supòsits
expressament previstos”(Sentencia del TS de 26 de febrero de 1996).
III.- La jurisprudència constant i, entre d’altres, les sentències del TS d’11 de
desembre de 1993, de 2 de juny de 1995, i de 18 de juny de 2001, venen exigint
tot un seguit de requisits necessaris per a la rectificació d’errors materials, i que
són els següents:
- Que es tracti de senzills errors elementals de noms, dates, operacions
aritmètiques o transcripcions de documents.
- Que l’error s’apreciï tot considerant exclusivament les dades de l’expedient
administratiu on es detecta.
- Que l’error sigui manifest, ostensible, patent i indiscutible, implicant per si
mateix l’evidència i exterioritzant-lo “prima facie” pel la seva mera
contemplació, sense cap necessitat de recórrer a interpretacions de normes
jurídiques aplicables.
- Que no es procedeixi d’ofici a la revisió d’actes administratius ferms i
consentits.
- Que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l’acte (atès
que no existeix error material quan la seva apreciació impliqui un judici
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valoratiu o exigeixi una operació de qualificació jurídica.
- Que no pateixi la subsistència de l’acte administratiu, és a dir, que no
generi l’anul·lació o revocació del mateix en tant que creador de drets
subjectius, produint-se un de nou sobre bases diferents i sense les adient
garanties per a l’afectat, doncs l’acte administratiu rectificador ha de palesar
idèntic contingut dispositiu, substantiu i resolutori que l’acte rectificat, sense
que l’Administració, amb l’excusa de la seva potestat rectificatòria d’ofici,
encobrir una veritable revisió.
- Que s’apliqui amb un profund criteri restrictiu.
VALORACIÓ
Davant les dades que conforme l’expedient, es conclou que s’ha produït un error
material evident respecte al resolutiu tercer de l’acord de Junta de Govern en
consignar la referència a l’ingrés de les adients taxes previstes a l’ordenança fiscal
corresponent quan en realitat hauria de referir-se a la còpia de la fiança o aval bancari
per a garantir la urbanització d’aquesta illa, d’import: 187.492,30 euros.
Es palesa igualment que el supòsit objecte del present expedient s’ajusta als criteris
fixats per la jurisprudència esmentada.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, qui subscriu, PROPOSA que l’òrgan competent adopti la
següent resolució:
PRIMER.- RECTIFICAR l’error material relatiu al resolutiu tercer del trasllat de
Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2019, duent a terme la següent
modificació:
On diu :
“Tercer.- Condicionar la plena eficàcia del títol habilitat per a dur a terme les
obres objecte de la present sol·licitud i expedient, a l’ingrés de les adients taxes
previstes a l’ordenança fiscal corresponent”
Ha de dir:
“Tercer.- Condicionar la plena eficàcia del títol habilitat per a dur a terme les
obres objecte de la present sol·licitud i expedient, a la presentació, als
departaments de Tresoreria i Edificació, de la còpia de la fiança o aval bancari
per a garantir la urbanització d’aquesta illa, d’import: 187.492,30 euros.”
SEGON.- Notificar els presents acords als interessats, amb indicació dels
recursos corresponents.
El que s’informa de conformitat amb l’article 80.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i als
efectes corresponents. No obstant, sotmeto a qualsevol altre criteri millor fundat en
dret sent la Corporació qui acordarà allò que estimi oportú.”
Atès l’informe proposta per la Junta de Govern Local signat per l’Assessor Jurídic en
data 18 de juliol de 2019 i supervisat pel Director de Serveis de l’Àrea de Sostenibilitat
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i Territori i pel President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori en data 18 de juliol de
2019.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RECTIFICAR l’error material relatiu al resolutiu tercer del trasllat de Junta de
Govern Local de data 16 de juliol de 2019, duent a terme la següent modificació:
On diu :
“Tercer.- Condicionar la plena eficàcia del títol habilitat per a dur a terme les
obres objecte de la present sol·licitud i expedient, a l’ingrés de les adients taxes
previstes a l’ordenança fiscal corresponent”
Ha de dir:
“Tercer.- Condicionar la plena eficàcia del títol habilitat per a dur a terme les
obres objecte de la present sol·licitud i expedient, a la presentació, als
departaments de Tresoreria i Edificació, de la còpia de la fiança o aval bancari
per a garantir la urbanització d’aquesta illa, d’import: 187.492,30 euros.”
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, amb indicació dels recursos
corresponents.
9. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 2/2019/REPAR.
Aprovació rectificació error material de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 24.05.19 d’aprovació inicial del projecte de Reparcel·lació del sector Les
Llicorelles.
Vist l’informe-proposta emès en data 9 de juliol de 2019 per l’Assessor Jurídic, la
transcripció del qual és la següent:
INFORME JURÍDIC
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT
Expedient

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN ACORD DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE DATA 24/06/2019 REFERENT A
L’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
DE
REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR “LES LICORELLES” DEL
MUNICIPI DE MOLINS DE REI

Sol·licitant
Indret

S.I.T.
Sector industrial de Les Llicorelles, de Molins de Rei.

MOTIVACIÓ
Des de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, el Cap de Planejament i Gestió Urbanística,
davant la detecció d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de data
24.05.2019 d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector industrial de Les
Licorelles, de Molins de Rei, sol·licita informe jurídic al respecte.
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En data 5 de juliol el Regidor d’Urbanisme signà provisió per a l’inici de l’expedient de
rectificació.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC), d'acord amb el redacta! consolida!
després de les modificacions introduïdes des per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.
La Llei 11/2011, de 29 de desembre, de Reestructuració del sector públic per agilitzar
l'activitat administrativa,
La Llei 3/2012, de 22 de febrer, la Llei 2/2014, de 27 de gener, de Mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic,
Llei 3/2015, d'11 de març de Mesures fiscals, financeres i administratives i la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de Simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
(en endavant, RLUC).
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.
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei de
Sòl i Rehabilitació Urbana i Real Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova
el Reglament de Valoracions de la Llei de Sól, amb la modificació introduïda per la Llei
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada.
Planejament derivat general i derivat aplicable:
Pla Territorial Metropolita de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament en data
20 d'abril de 2010 pel Govern de Catalunya (DOGC núm. 5627, de
12.05.2010).
Pla General Metropolita de Barcelona (PGM), aprovat definitivament el 14 de
juliol de 1976 (BOP de 19 de juliol de 1976).
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àrea de contacte entre el
parc de Collserola i el nucli urbà de Molins de Rei –Sector Nord- (MPGM),
aprovada definitivament el 4 de juliol de 2003.
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Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial “Les Licorelles” (PPU), aprovat
inicialment en data 30 de gener de 2019.
Altra normativa ambiental i sectorial aplicable.
QÜESTIONS FORMALS
La competència per les aprovacions dels instruments de desenvolupament del
planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també
l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització
complementaris, li correspon a l’Alcalde segons 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.
Al present cas, i atès el comunicat del cap de Planejament i Gestió Urbanística de data
17/05/2019, la iniciativa de rectificació del error material li correspon al Regidor
d’Urbanisme atès el Decret d’Alcaldia núm. 1213 de 26.06.2019.
La competència per a resoldre li correspon a la Junta de Govern Local atès el Decret
d’Alcaldia núm. 1187 de 26.06.2019.
En quant al procediment, serà el previst a Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
ANTECEDENTS DE FET
D’acord amb la documentació que consta a l’expedient així com la informació
comunicada pel Cap de Planejament i Gestió Urbanística esmentat, aquests són els
antecedents d’aquest expedient:
i) En data 24 de maig de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el
projecte de reparcel·lació del sector industrial de Les Licorelles, de Molins de Rei.
ii) Al certificat de l’acord de la Junta de Govern Local emès pel secretari accidental de
l’Ajuntament de Molins de Rei es fa constar l’adopció de acord per unanimitat en els
següents termes:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació instat per la Junta
de Compensació Urbanística del Sector Zona de Desenvolupament Industrial
(clau 22b) “Les Licorelles” de Molins de Rei, que va tenir entrada a l’ajuntament
de Molins de Rei en data 15 de maig de 2019, amb número de registre
d’entrada 2019008810.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes, i
donar audiència a tots els interessats atès que ha estat una iniciativa privada.
TERCER.- Requerir els informes, dictàmens i/o d’altre tipus de pronunciaments
dels òrgans i entitats administratives gestores d’interessos públics afectats
previstos legalment com a preceptius i que hauran de ser emesos en la fase de
tramitació del projecte urbanístic objecte d’aquest expedient.
QUART.- Sol·licitar a les empreses subministradores de serveis afectades que,
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en el termini també d’un mes, es pronunciïn sobre el present projecte de
reparcel·lació.
SISÈ.- Publicar aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament de Molins de
Rei, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al
que es refereixi el projecte en tramitació.
iii) En data 5 de juny de 2019 el Cap de Planejament i Gestió Urbanística, davant la
detecció d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de data 24.05.2019
d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector industrial de Les Licorelles,
de Molins de Rei, sol·licita informe jurídic al respecte.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- En data 15 de maig de 2019 ha estat presentat a l’Ajuntament per registre
d’entrada núm. 2019008810, sol·licitud d’aprovació del Projecte de Reparcel·lació,
elaborat per J&A Garrigues S.L.P. i per Arku3 Urban, S.L.P. i presentat pel senyor
Pablo Molina en representació de la Junta de Compensació Les Licorelles, tot
acompanyant dita sol·licitud de la memòria del projecte de reparcel·lació i annexes
diversos, que és qui impulsa el projecte d’urbanització que l’ordenament vigent permet
que sigui a iniciativa privada, com al present cas, segons el previst als articles 101 i
102 del TRLUC.
SEGON.- Pel que fa les competències municipals val a dir que l’article 25.2.d) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local reconeix
competències als municipis en matèria d’ordenació urbanística, així com també recull
el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 71 Text Refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya (TRLUC)
TERCER.- L’Ajuntament de Molins de Rei resulta competent per a la tramitació del
present projecte d’urbanització atès el previst a l’article 53.1.s) 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, i l’article 119.2 del TRLUC, tant inicial com definitivament.
QUART.- L’òrgan competent de l’Ajuntament de Molins de Rei per a la seva
aprovació, resulta ser la Junta de Govern Local, segons Decret d’Alcaldia núm. 1187
de 26.06.2019. mitjançant el qual l’Alcalde delega a favor de la JGL, entre d’altres :
“Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com l’aprovació dels
instruments de gestió urbanística | dels projectes d'urbanització complementaris (són
atribucions del Ple l’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a
la tramitació municipal dels plans ¡ altres instruments d'ordenació previstos en la
legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de
qualsevol! d'aquests instruments).”
CINQUÈ.- L’article 130 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme delimita l’objecte de la reparcel·lació :
La reparcel·lació és necessària per a l'execució dels polígons d'actuació
urbanística per als que s'estableix aquest sistema d'actuació i té per objecte les
següents finalitats:
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a) La distribució justa entre les persones interessades dels beneficis i
càrregues de l'ordenació urbanística.
b) La regularització de les finques per adaptar la seva configuració a les
exigències del planejament.
c) La situació sobre parcel·les determinades i en zones aptes per a l'edificació
de l'aprofitament establert pel planejament urbanístic, tant l'adjudicat a les
persones propietàries com el que correspon a l'administració actuant d'acord
amb els deures de cessió de sòl amb aprofitament establerts legalment.
d) La cessió gratuïta, a favor de l'administració municipal, dels terrenys
destinats a sistemes urbanístics,d'acord amb el què estableix el planejament.
e) La determinació de les quotes d'urbanització a càrrec de les persones
propietàries i, si s'escau, de l'administració actuant, així com la seva forma de
pagament, que pot ser en metàl·lic o mitjançant terrenys edificables. Les quotes
d'urbanització inclouen tant el cost de l'obra urbanitzadora com les
indemnitzacions i les compensacions econòmiques que siguin necessàries per
a fer efectiu el principi de distribució equitativa de beneficis i càrregues.
SISÈ.- VISTOS els articles 124 a 127 del TRLUC que regulen la figura de la
reparcel·lació.
SETÈ.- Atès el regulat als articles l’article 167 i 164 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLUC) referits a la figura
de la reparcel·lació voluntària i al inici de la seva tramitació.
VUITÉ.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques (LPACAP), preveu al seu article 109 la possibilitat de
rectificació d’errors als seus propis actes, com és al present cas.
VALORACIÓ
Vistos els antecedents, normativa i fonaments de drets que s’han recollit al present
document.
Vist igualment que del seu examen es desprèn que en la fase d’aprovació inicial del
projecte de reparcel·lació, no cal la petició d’informes d’altres òrgans i entitats
administratives, així com tampoc d’empreses subministradores de serveis.
Atès que s’han observat totes les prescripcions preceptives a l’hora de la tramitació del
present procediment, el lletrat que sota signa informa favorablement respecte de la
tramitació rectificació del d’error material en l’acord de la Junta de Govern Local de
data 24.05.2019 d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector industrial
de Les Licorelles, de Molins de Rei.
CONCLUSIÓ
Vista que la valoració ha estat favorable a la tramitació, qui subscriu, PROPOSA que
l’òrgan competent adopti la següent resolució:
PRIMER: APROVAR la rectificació de l’error material detectat a l’acord de la
Junta de Govern Local de data 24.05.2019 d’aprovació inicial del Projecte de
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Reparcel·lació instat per la Junta de Compensació Urbanística del Sector Zona
de Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Licorelles” de Molins de Rei, tot
suprimint els resolutius TERCER I QUART de l’acord de data 24.05.2019 de la
Junta de Govern Local.
SEGON.- La redacció final haurà de ser la següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació instat per la
Junta de Compensació Urbanística del Sector Zona de
Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Licorelles” de Molins de Rei,
que va tenir entrada a l’ajuntament de Molins de Rei en data 15 de maig
de 2019, amb número de registre d’entrada 2019008810.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes,
i donar audiència a tots els interessats atès que ha estat una iniciativa
privada.
TERCER.- Publicar aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament
de Molins de Rei, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal o supramunicipal al que es refereixi el projecte en tramitació.
El que s’informa de conformitat amb l’article 80.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i als
efectes corresponents. No obstant, sotmeto a qualsevol altre criteri millor fundat en
dret sent la Corporació qui acordarà allò que estimi oportú.”
Vist l’informe proposta emès pel Cap d’Urbanisme de data 10 de juliol de 2019,
supervisada pel Director de Serveis de l’Àrea de SIT en data 10 de juliol de 2019 i el
President de l’Àrea de SIT en la mateixa data.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER: APROVAR la rectificació de l’error material detectat a l’acord de la Junta de
Govern Local de data 24.05.2019 d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació
instat per la Junta de Compensació Urbanística del Sector Zona de Desenvolupament
Industrial (clau 22b) “Les Licorelles” de Molins de Rei, tot suprimint els resolutius
TERCER I QUART de l’acord de data 24.05.2019 de la Junta de Govern Local.
SEGON.- La redacció final haurà de ser la següent:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació instat per la
Junta de Compensació Urbanística del Sector Zona de
Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Licorelles” de Molins de Rei,
que va tenir entrada a l’ajuntament de Molins de Rei en data 15 de maig
de 2019, amb número de registre d’entrada 2019008810.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes,
i donar audiència a tots els interessats atès que ha estat una iniciativa
privada.
TERCER.- Publicar aquest acord en la seu electrònica de l’Ajuntament
de Molins de Rei, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en
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un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit
municipal o supramunicipal al que es refereixi el projecte en tramitació.
10. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 3/2019/PLAPR.
Llicència d’ús provisional UP-2019-91. Sotmetre l’expedient d’ús provisional per
a l’activitat d’aparcament de vehicles pesats al sector industrial Les Llicorelles a
informació pública.
Vist l’informe emès en data 19 de juliol de 2019 per l’Assessor Jurídic, la transcripció
del qual és la següent:
“INFORME JURÍDIC
IDENTIFICACIÓ EXPEDIENT
Expedient
Departament
Sol·licitant
NIF
Indret
Ref. Cadastral

Llicència d’ús provisional UP–2019-01
Urbanisme.
GOODMAN REAL STATE SPAIN SL
B83854265
Les Licorelles
7966108DF1876D, 7966107DF1876D i 7764302DF1876D.

MOTIVACIÓ
En data 5 de juliol de 2019 el senyor Alejandro Sánchez García en representació de
GOODMAN REAL STATE SPAIN SL, ha presentat instància amb registre general
d’entrada núm.2019011901, tot acompanyant dita sol·licitud projecte d’ús provisional
per a un aparcament de camions així com certificació de cessament dels usos,
desmuntatge i reposició de les obres autoritzades de caràcter provisional.
L’objecte del projecte presentat per la enginyeria redactora del mateix té per objecte
obtenir la llicències per un ús provisional d’aparcament de vehicles pesats al sector
industrial de “Les Licorelles”, concretament al carrer de Can Rabella sense número,
d’aquest municipi.
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics procedeix l’emissió del present informe
jurídic.
LEGISLACIÓ APLICABLE
 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya (en endavant, TRLUC), d'acord amb el redacta!
consolidat després de les modificacions introduïdes des per la Llei 7/2011, de
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
 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 (TRLMRL).
 Decret 64/2014, de 13 de maig, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
 Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
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 Reglament de patrimoni de les entitats locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre (RPEL).
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
 Llei 3/2015, d'11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i la
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i deis governs locals de Catalunya i d'impuls
de l'activitat econòmica.
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme (en endavant, RLUC).
 Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana i Real Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament de Valoracions de la Llei de Sòl, amb la modificació
introduïda per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes.
 Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
 Pla General Metropolita de Barcelona (PGM), aprovat definitivament el 14 de
juliol de 1976 (BOP de 19 de juliol de 1976).
 Pla Parcial del sector Les Licorelles aprovat incialment en data 30 de gener de
2019.
QÜESTIONS FORMALS
La competència per a tramitar el present expedient correspon al Regidor d’Urbanisme
atès el previst al punt 4.1 dels dispositiu primer del Decret d’Alcaldia 1213 de data
26.06.2019, així com el dispositiu tercer del mateix decret, segons el qual :
Tercer.- L’àmbit de les presents delegacions provisionals és el relatiu a les
facultats de despatx, gestió i proposta de resolució dels assumptes que es
tramiten a les dependències municipals a què es refereixen cadascuna de les
matèries objecte de delegació.
La competència per a resoldre li correspon al president de la Corporació de conformitat
amb l’article 72 del Decret 179/1995, de 13 de juny, d’aprovació del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i 53.1.r TRLMRLC. Al present cas
però, atès el Decret d’Alcaldia 1187 de data 26.06.2019, es deleguen les facultats a
favor de la Junta de Govern Local, segons el dispositiu tercer, lletra C, de dit decret.
Pel que fa al procediment administratiu es seguirà allò previst a la Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de
Catalunya (en endavant, TRLUC), al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, RLUC) i amb el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).
ANTECEDENTS
I.- Tal i com es recull a la motivació del present informe, en data 5 de juliol de 2019 el
senyor Alejandro Sánchez García en representació de GOODMAN REAL STATE
SPAIN SL, ha presentat instància amb registre general d’entrada núm.2019011901, tot
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acompanyant dita sol·licitud projecte d’ús provisional per a un aparcament de camions
així com certificació de cessament dels usos, desmuntatge i reposició de les obres
autoritzades de caràcter provisional, essent l’objecte del projecte presentat per la
enginyeria redactora del mateix té per objecte obtenir la llicències per un ús provisional
d’aparcament de vehicles pesats al sector industrial de “Les Licorelles”, concretament
al carrer de Can Rabella sense número, d’aquest municipi.
II.- En data 8 de juliol, el Regidor d’Urbanisme va dicta provisió d’inici d’expedient.
III.- En la mateixa data de 8 de juliol, el tècnic d’urbanisme emet informe favorable en
els següents termes :
L’activitat d’aparcament de camions que la mercantil GOODMAN REAL
STATE SPAIN SL pretén dur a terme a una part de les parcel·les cadastrals
7966108DF1876D, 7966107DF1876D i 7764302DF1876D
del P.I. Les
Llicorelles, ÉS COMPATIBLE com a ús provisional, amb el règim dels usos
urbanístics que li són d’aplicació a la parcel·la on es proposa, d’acord amb
l’article 16 de la Llei 3/2012, de modificació de l’article 53 del text refós de la llei
d’Urbanisme, i alhora amb les disponibilitats pròpies als serveis públics
municipals que requerirà dita activitat.
La documentació aportada per l’interessat inclou:
Memòria justificativa del caràcter provisional de l’ús, projecte tècnic amb
plànols de situació i d’emplaçament, i planta de l’activitat, acceptació per part
del propietari de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres quan ho
acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització, valoració
del cost de les obres de reposició, compromís de la propietat de reposar la
situació alterada pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari.
El tècnic que subscriu és del parer que la documentació presentada reuneix els
requisits a que fa referència l’article 17 de la Llei 3/2012 de Modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, i es pot sotmetre al tràmit d’informació pública i
sol·licitar l’informe corresponent a la comissió territorial d’urbanisme o a qui
delegui les funcions.
Caldrà sol·licitar i tramitar la corresponent llicència d’obres, si s’escau
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El projecte presentat requereix la concessió de l’adient llicència urbanística tal
i com preveu l’article 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprovà el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUCAT), segons el qual :
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en
polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys
destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar usos i obres de caràcter
provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o
pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment
de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a
l’execució de l’actuació urbanística que els afecta.
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Segon.- L’article 187.2 del mateix TRLUCAT estableix igualment la subjecció de
llicència urbanística en els casos :
2. També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions
que estableix l’article 187ter:
a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial
cultural o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es
duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
Tercer.- Al present cas de la sol·licitud formulada per GOODMAN REAL STATE
SPAIN SL, val a dir que aquest expedient compleix igualment amb el previst amb
l’article 54 del TRLUCAT, apartats primer i segon, segons el quals :
1. Les sol·licituds d’autorització d’usos i obres provisionals a què fa referència
l’article 53.1, 2, 3, 4 i 5 han de contenir, a més dels requisits exigits per la
legislació aplicable en matèria de procediment administratiu comú i en matèria
de règim local, els documents següents:
a) La memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres.
b) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres
en virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar
els usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració
actuant, sense dret a percebre indemnització per aquest concepte ni per la
finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.
c) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada
pels usos i obres sol·licitats al seu estat originari.
2. Si la sol·licitud presentada compleix els requisits a què fa referència l’apartat
1, l’ajuntament que pertoqui l’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública pel
termini de vint dies i, simultàniament, ha de sol·licitar l’informe corresponent a
la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’emetre en el termini
màxim de dos mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres
provisionals sol·licitats si aquest informe és desfavorable.
Quart.- Les llicències d’usos i obres provisionals com la que és objecte del present
expedient, han d’observar igualment el previst als articles 65 a 70 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística (RPLU), com així resulta en aquest cas tot destacant les obligacions de
publicació i de la necessitat del preceptiu informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme
Aquest tràmit preceptiu d’informació publica implica sotmetre el projecte a aquest
procés durant un termini de 20 dies mitjançant anuncis inserits en el tauler d’anuncis
de la corporació i en el BOP. Simultàniament a aquesta actuació cal trametre el
projecte a la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
que al ser Molins de Rei municipi integrant en aquesta entitat supramunicipal, es qui té
competències delegades per la comissió Territorial d’Urbanisme en aquesta matèria.

36/38
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 29/07/2019
SEC/SCC/mcsa

Cinquè.- D’acord amb l’article 61 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, RLUC) referit també a
usos i obres de caràcter provisional, preveu al seu apartat primer, lletra b) : La
prestació de serveis particulars als ciutadans com l'aparcament de vehicles, els circuits
de pràctiques de conducció, el rentat d'automòbils, els centres de jardineria, o altres
usos anàlegs que no requereixin la implantació de construccions, supòsit que encaixa
amb el que resulta ser l’objecte del present expedient.
Sisè.- Tal i com recull el ja esmentat article 54 (TRLUC), al seu apartat tercer:
3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la
situació alterada al seu estat originari.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats
siguin també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors
o explotadors dels usos i les obre s en virtut de contracte d’arrendament o
qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.
4. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres
provisionals, acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar
en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària.
L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral.
Del que se’n deriva que la llicència no adquirirà eficàcia fins que les esmentades
condicions es facin constar en el Registre de la Propietat.
Setè.- D’acord amb els antecedents la situació urbanística de la parcela objecte del
present expedient deté les següents circumstàncies :
Classificació urbanística: Sòl urbanitzable delimitat.
Qualificació del sòl: Zona de desenvolupament industrial, clau 22b
Activitat: l’activitat sol·licitada és un ús industrial d’acord amb l’article 280 de les
Normes Urbanístiques del PGM
Vuitè.- En la tramitació de la present llicència provisional s’ha observat en tot moment
el compliment de la normativa general i sectorial aplicable.
VALORACIÓ
Acreditats documentalment a l’expedient els antecedents i informes esmentats, i
considerant així mateix la legislació aplicable al present cas i els fonaments de dret, a
parer de qui sota signa procedeix tramitar la sol·licitud d’ús provisional per aparcament
de camions.
CONCLUSIÓ
Per tot el que s’ha exposat, el lletrat que sota signa PROPOSA que l’òrgan competent
adopti la següent resolució:
PRIMER.- Sotmetre l’expedient d’ús provisional per a l’activitat d’aparcament
de vehicles pesats al sector industrial de “Les Licorelles” als preceptius
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procediments d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anuncis
inserits en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de la
Corporació.
SEGON.- Trametre simultàniament còpia d’aquest mateix projecte a la Direcció
de Serveis i Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona als efectes de
l’emissió de l’adient informe.
TERCER.- Conseqüència dels punts anteriors, el termini de la notificació de la
resolució resta en suspensió fins la notificació de l’informe per part la Direcció
de Serveis i Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
El que s’informa de conformitat amb l’article 80.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i als
efectes corresponents. No obstant, sotmeto a qualsevol altre criteri millor fundat en
dret sent la Corporació qui acordarà allò que estimi oportú.
Vist l’informe proposta emès pel cap d’Urbanisme en data 22.07.19, supervisada pel
Director de Serveis de l’Àrea de SIT en data 22.07.19 i el President de l’Àrea de SIT en
data 22.07.19.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER.- Sotmetre l’expedient d’ús provisional per a l’activitat d’aparcament de
vehicles pesats al sector industrial de “Les Licorelles” als preceptius procediments
d’informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anuncis inserits en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de la Corporació.
SEGON.- Trametre simultàniament còpia d’aquest mateix projecte a la Direcció de
Serveis i Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona als efectes de l’emissió de
l’adient informe.
TERCER.- Conseqüència dels punts anteriors, el termini de la notificació de la
resolució resta en suspensió fins la notificació de l’informe per part la Direcció de
Serveis i Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
11.- Precs i preguntes.
No n’hi ha cap
12.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:36 hores.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Xavi Paz Penche

En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament
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La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
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