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17/2019/JGL

A C T A

de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei 
que es dugué a terme el dia 3 de setembre de 2019.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 3 de setembre 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 ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. 
XAVI PAZ PENCHE i amb l’assistència de la secretària, SRA. SANDRA 
CASTELLTORT I CLARAMUNT 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 Regidora PSC
Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Laia Castellana Martinez Regidora PSC
Josep Maria Puiggari Troyano Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:20 hores, després de comprovar la 
Secretària 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 29.08.2019 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 17/2019/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL ordinària 15/2019, de 16.07.2019 i 
l’esborrany de l’acta de la JGL extraordinària 16/2019, de 29.07.2019

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Serveis Socials. Expedient núm. 76/2019/APDRO. 
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Aprovació de les factures de Preventium, Prevención de Riesgos Laborales SAU, 
pels serveis prestats a la Llar d’Avis els mesos d’abril i maig 2019.

Atès que el servei d’assistència mèdica de la Llar d’avis Dr. Mestres, dels mesos 
d’abril i maig 2019, han anat a càrrec de l’empresa Preventium Prevencion de Riesgos 
Laborales, SAU.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització les factures següents:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019002411
80020100015
41 3.999 PREVENTIUM 30/04/19 10/05/19

12019003266
80020100015
55 4.238 PREVENTIUM 31/05/19 11/06/19

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231301/22796, d’acord amb les reserves de crèdit número 12019000015204 i 
12019000020689. 

Atès l’informe de la cap de l’oficina administrativa i la directora de l’ASP de data 7 de 
setembre 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 directora de la Llar d’Avis de dates 15 de maig i 14 de juny, 
respectivament.

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 Segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 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 el disposat a les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret 
número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 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 2018, 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.
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Atès l’informe-proposta a la Junta de Govern Local de la Cap del Negociat de Serveis 
Socials, de data 9 de juliol de 2019, amb la supervisió de la Directora de Serveis, de 
data 11 de juliol de 2019.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 5 de juliol de 
2019 que es transcriu íntegrament a continuació:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures 
corresponents als serveis prestats per un import total de 8.237,00€, d’acord amb el 
que es detalla tot seguit:

Codi: 12019002411
Concepte: Servei d’assistència mèdica de la Llar d’avis Dr. Mestres
Import: 3.999,00€

Codi: 12019003266
Concepte: Servei d’assistència mèdica de la Llar d’Avis Dr. Mestres
Import: 4.238,00€
Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

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.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent”. 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a Preventium, Prevención de Riesgos Laborales, SAU, pels serveis 
prestats d’assistència sanitària durant els mesos d’abril i maig de 2019, que es 
relacionen a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

RC

12019002411
80020100
01541 3.999 PREVENTIUM 30/04/19 10/05/19

120190000
15204

12019003266
80020100
01555 4.238 PREVENTIUM 31/05/19 11/06/19

120190000
20689

Segon.- 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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3.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha cap

4- Precs i preguntes.

No n’hi ha cap

5.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les nou hores vint-i-dos minuts.

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén 
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.

L'Alcalde

17/09/2019  13:57:46

Xavi Paz Penche

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

19/09/2019 13:10:41

En dono fe

CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt
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