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20/2019/JGL

A C T A

de la sessió núm. 20/2019 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins 
de Rei que es dugué a terme el dia 15 d'octubre de 2019.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:20 hores del dia 15 d'octubre 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
Laia Castellana Martinez Regidora PSC
Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor 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 10/10/2019 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 20/2019/JGL.

ORDRE DEL DIA

de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei 
que es dugué a terme el dia 15 d'octubre de 2019.

A la Vila de Molins de Rei, a les 9 hores i vint minuts del dia 15 d'octubre 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 
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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
Laia Castellana Martinez Regidora PSC
Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Josep Maria Puiggari Troyano Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 9:20 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 10/10/2019 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 20/2019/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la JGL 19/2019, d’01.10.2019

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Alcaldia. Expedient núm. 95/2019/APDRO. 
Aprovació de despesa i reconeixement d’obligació de la factura de Transvallas 
Zamora, S.L. del mes de juliol registrada a Alcaldia

Atès que actualment TRANSVALLAS ZAMORA, S.L. està subministrant taules i 
cadires per diversos actes organitzats per l’Ajuntament de Molins de Rei i tenint en 
compte que per aquest servei no es disposa del corresponent contracte.

Atès que pel concepte esmentat anteriorment, s’han presentat les següents factures:

CODI 
FACTURA

DATA PROVEïDOR IMPORT CODI RC

12019004997 17/07/2019
TRANSVALLAS 
ZAMORA, S.L. 699,29 € 12019000033534

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària «1001.920601.22699 Despeses de difusió d’actes de la vila» d’acord 
amb la reserva de crèdit fiscalitzada i amb el número 12019000033534 feta a l’efecte. 



Acta JGL 15/10/2019
 SEC/SCC/mcsa

Ordinària

3/20
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

Atès l’informe del Cap de secció sociocultural, de data 17 de setembre de 2019, sobre 
el pagament del costos de lloguer de material per al Centre de Recursos Logístics a 
actes d’Alcaldia.

Atès l’informe de la Directora de Serveis d’Alcaldia, de data 4 d’octubre de 2019, sobre 
el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Alcaldia.
 
Atès que cal satisfer aquesta despesa amb caràcter urgent a efectes de garantir la 
prestació del servei per part del tercer, que necessita d’aquests recursos de manera 
immediata per raons econòmiques.

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 Reial 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 1667 de 14 de juny de 2011 de delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern. 

Vistos els articles 206 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 desconcentrada per l’aprovació de despesa i 
reconeixement de crèdits 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.

Vist l’Informe-proposta a la Junta de Govern Local signat pel tècnic de Protocol 
d’Alcaldia en data 4 d’octubre de 2019, amb la supervisió de la Directora de Serveis 
d’Alcaldia en data 8 d’octubre de 2019.

Atès l’informe desfavorable  de l’Interventor accidental de data 8 d’octubre de 2019 
amb les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la factura 
corresponent als serveis prestats per un import total de 699.29 €, d’acord amb el que 
es detalla tot seguit:

Codi: 12019004997
Concepte: Subministrament de taules i cadires per diversos actes organitzats 
per l’Ajuntament
Import: 699,29 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
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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 aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar  la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
amb el codi que es relaciona a continuació, corresponent a TRANSVALLAS ZAMORA, 
S.L. pels serveis prestats: 

CODI 
FACTURA

DATA PROVEïDOR IMPORT CODI RC

12019004997 17/07/2019
TRANSVALLAS 
ZAMORA, S.L. 699,29 € 12019000033534

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 municipal.

3. Alcaldia. Expedient núm. 96/2019/APDRO. 
 
Aprovació de despeses i reconeixements d’obligacions de les factures de 
Reparto de Correspondencia Urbano, SL del mes de setembre registrades a 
Alcaldia

Atès que s’ha iniciat la tramitació per a la licitació del servei de distribució de 
correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei, que actualment està realitzant 
REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO SL i tenint en compte que per aquest 
servei no es disposa del corresponent contracte.

Atès que pel concepte esmentat anteriorment, s’han presentat les següents factures:

CODI 
FACTURA

DATA PROVEïDOR IMPORT CODI RC

12019005821 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033540

REPARTO 
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12019005822 30/09/2019 CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033553

12019005823 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

181,50 € 12019000033580

12019005824 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033581

12019005825 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

79,86 € 12019000033582

12019005826 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

242,00 € 12019000033583

12019005827 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

242,00 € 12019000033585

12019005828 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033587

12019005829 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033605

12019005830 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

635,25 € 12019000033606

12019005831 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

961,95 € 12019000033611

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària «1001.924101.22690 Convocatòries electorals», d’acord amb les 
reserves de crèdit fiscalitzades i amb els números 12019000033540 i 
12019000033553 respectivament i fetes a l’efecte.

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària «1001.920601.22602 Despeses de comunicació i difusió de 
l’Ajuntament», d’acord amb les reserves de crèdit fiscalitzades i amb els números 
12019000033580, 12019000033581 i 12019000033587 respectivament i fetes a 
l’efecte.

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
«1001.920601.22699 Despeses de difusió d’actes de la Vila», d’acord amb les reserva 
de crèdit fiscalitzada amb número 12019000033582 feta a l’efecte.
 
Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària «1001.922102.22602 Despeses de comunicació i difusió activitats 
ASP» d’acord amb les reserves de crèdit fiscalitzades i amb els números 
12019000033583, 12019000033585, 12019000033605 i 12019000033611 
respectivament i fetes a l’efecte.
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Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària «1001.920601.24000 Confecció de butlletins i publicacions» d’acord 
amb la reserva de crèdit fiscalitzada i amb el número 12019000033606 feta a l’efecte. 

Atès l’informe de la Directora de Serveis d’Alcaldia, de data 4 d’octubre de 2019, sobre 
el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Alcaldia.
 
Atès que cal satisfer aquesta despesa amb caràcter urgent a efectes de garantir la 
prestació del servei per part del tercer, que necessita d’aquests recursos de manera 
immediata per raons econòmiques.

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 Reial 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 1667 de 14 de juny de 2011 de delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern. 

Vistos els articles 206 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 desconcentrada per l’aprovació de despesa i 
reconeixement de crèdits 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.

Vist l’Informe-proposta a la Junta de Govern Local signat pel tècnic de Protocol 
d’Alcaldia en data 4 d’octubre de 2019, amb la supervisió de la Directora de Serveis 
d’Alcaldia en data 8 d’octubre de 2019.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 8 d’octubre 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 REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO, 
SL pel servei de distribució de correspondència amb un import total de 2.947,56 €, 
segons es detalla tot seguit:

Codi Import
12019005821 121,00 €
12019005822 121,00 €
12019005823 181,50 €
12019005824 121,00 €
12019005825 79,86 €
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12019005826 242,00 €
12019005827 242,00 €
12019005828 121,00 €
12019005829 121,00 €
12019005830 635,25 €
12019005831 961,95 €

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 aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar  les despeses i reconeixements de crèdit que es deriven de les 
factures amb el codi que es relaciona a continuació, corresponent a REPARTO DE 
CORRESPONDENCIA URBANO SL pels serveis prestats: 

CODI 
FACTURA

DATA PROVEïDOR IMPORT CODI RC

12019005821 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033540

12019005822 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033553

12019005823 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

181,50 € 12019000033580

12019005824 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033581

12019005825 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

79,86 € 12019000033582

12019005826 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

242,00 € 12019000033583

12019005827 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 242,00 € 12019000033585
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URBANO SL

12019005828 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033587

12019005829 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

121,00 € 12019000033605

12019005830 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

635,25 € 12019000033606

12019005831 30/09/2019
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL

961,95 € 12019000033611

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 municipal.

4. Cultura. Expedient núm. 93/2019/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures núm. 
12019004332, 12019005022 i 12019005025, de Reparto Correspondencia Urbano, 
SL pel servei de repartiment de cartells.

Atès que el repartiment de cartells del Negociat de Cultura ha anat a càrrec de l’empresa 
Reparto de Correspondència Urbano, S.L.

Atès que en relació als serveis esmentats l’empresa Reparto de Correspondencia 
Urbano, SL amb NIF. B63891477 han presentat a la Intervenció municipal per a la 
seva comptabilització les factures següents:

Codi Número Descripció Import Data Factura Data Recepció

12019004332 A911819

CAN ATMELLER , 
CARTELLS 
FEDESTIU A LA 
FRESCA 107,69 30/06/2019 04/07/2019

12019005025 A911898

CULTURA , 31 , T´HI 
ATREVEIXES FES EL 
CARTELL DE LA 
FESTA MAJOR 60,50 31/07/2019 05/08/2019

12019005022 A911895

cartel dina 3 CAN 
ATMELLER , 
CARTELL FEDESTIU 
,DEPT CULTURA 107,69 31/07/2019 05/08/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a les aplicacions 
pressupostàries: 3020/336105/22609 Despeses diverses activitats Federació Obrera, 
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d’acord amb la reserva de crèdit número 12019000032180 i 3020/338601/22611 
Activitats de la Festa Major de Sant Miquel, d’acord amb la reserva de crèdit número 
12019000032183.

Atès l’informe del Cap en funcions de Cultura, de data 5 de setembre de 2019, sobre el 
reconeixement de les factures dels serveis prestats per l’empresa Reparto de 
Correspondència Urbano, SL.

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.

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 l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap en funcions, de data 25 de 
setembre de 2019, amb la supervisió de la Directora de l’ASP, de data 2 d’octubre de 
2019.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 27 de setembre 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 REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO, 
SL pel servei de distribució de correspondència amb un import total de 275,88 €, 
segons es detalla tot seguit:
Codi Import
12019004332 107,69 €
12019005025 60,50 €
12019005022 107,69 €
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.
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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.
Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats de 
repartiments de cartells de les Festes de Primavera, que es relacionen a continuació:

Codi Número Descripció Import Data Factura RC

12019004332 A911819

CAN ATMELLER 
, CARTELLS 
FEDESTIU A LA 
FRESCA 107,69 30/06/2019 12019000032180

12019005025 A911898

CULTURA , 31 , 
T´HI 
ATREVEIXES 
FES EL 
CARTELL DE LA 
FESTA MAJOR 60,50 31/07/2019 12019000032183

12019005022 A911895

cartel dina 3 
CAN ATMELLER 
, CARTELL 
FEDESTIU 
,DEPT 
CULTURA 107,69 31/07/2019 12019000032180

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.

5. Fira, Comerç, Consum i Turisme . Expedient núm. 1/2019/CONSE. 
 
Aprovar l’expedient de contractació per a la gestió de la Fira de la Candelera.

Atès l’informe justificatiu de necessitat de la contractació de l’organització i gestió de la 
Fira de la Candelera, emès per la Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme en 
data 11 de juliol de 2019.

Atès que en data 15 de juliol de 2019, el regidor de Serveis Centrals signa proveïment 
d’incoació de l’expedient administratiu que ha de regir la contractació de l’ organització i 
gestió de  la Fira de la Candelera i s’ordena la redacció i posterior aprovació del plec de 
clàusules tècniques i del plec de clàusules administratives que regiran la contractació de 
referència així com l’emissió dels informes preceptius d’Intervenció i Secretaria.
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Atesa la Memòria justificativa, de data 16 de juliol de 2019, emesa per la Directora de 
Fira, Comerç, Consum i Turisme, amb els assabentats de la Directora de serveis de 
DIPEL i del regidor de Fira, per l’inici del procediment de contractació per la gestió i 
explotació de la Fira de la Candelera, amb un pressupost base de licitació de 
270.056,88 € , IVA inclòs, i un termini d’execució de 2 edicions de la Fira de la 
Candelera, amb la possibilitat de pròrroga de 3 edicions més, establint-se un valor 
estimat del contracte que ascendeix a la quantitat de 2.470.543,61 €, sense IVA.

Atès el Plec de Clàusules Tècniques Particulars que regiran la present contractació, de 
data 16 de juliol de 2019.

Atès el Plec de Clàusules Administratives Particulars ( PCAP) per la contractació de la 
gestió i explotació de la Fira de la Candelera, mitjançant procediment obert i tràmit 
ordinari, emès per la TAG de Serveis Jurídics en data 16 de juliol de 2019.

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquests serveis. 

Atès que la despesa d’aquest contracte es carregarà a la partida pressupostària 
5100.439101.22799,  Serveis de la Fira de la Candelera dels exercicis pressupostaris 
corresponents.

Atès l’informe de conformitat de l’Interventor accidental de data 1 d’agost de 2019, i la 
clàusula 1.5 del PCAP, en tractar-se d’un expedient de tramitació anticipada,  la seva 
adjudicació restarà suspesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis 
pressupostaris corresponents, i  atès que la despesa derivada del contracte té caràcter 
plurianual, el supòsit d’aprovació de despesa plurianual que estableix l’art. 174 del 
TRLRHL,  li serà d’aplicació en el moment de la seva adjudicació.

Atès l’informe de la Secretària de data 8 d’agost de 2019.

Vist els articles 122 i 124 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 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( 
LCSP), que estableixen que l’aprovació dels plecs de clàusules administratives 
particulars i dels plecs de prescripcions tècniques correspon a l’òrgan de contractació, i 
que aquesta s’efectuarà amb anterioritat a l’autorització de la despesa o conjuntament 
amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta, abans de 
la seva adjudicació.

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta la del PCAP i el Plec de 
prescripcions tècniques que han de regir el contracte, en virtut d’allò establert en l’art. 
116.3 de la LCSP.

Vist l’art. 122.5, la Disposició addicional tercera, apartats 3 i 8 de la LCSP i l’art. 50 
bis.3 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de Règim jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, introduït per l’apartat 3 de l’article 18 de 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 que 
estableixen que en la normativa de contractació local per l’aprovació del plec de 
clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació per part de l’òrgan de 
contractació, es requereix la fiscalització de l’òrgan interventor de l’entitat local i que és 
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preceptiu l’informe previ del servei jurídic que es correspon amb el secretari de la 
corporació. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’art. 23è de les Bases d’Execució del 
Pressupost 2019, l’art. 53.1 o) del DL 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 DA 2a de la LCSP, la 
competència per portar a terme la contractació correspon a l’Alcalde i en conseqüència 
també per a aprovar l’expedient de contractació i l’obertura del procediment 
d’adjudicació conforme l’art. 117 d’aquesta mateixa llei.

Atès que d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 1187 de data 26 de juny de 2019, la 
competència per aquesta contractació ha estat delegada per part de l’Alcalde a la Junta 
de Govern Local. 

Atès l’informe proposta de la Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2019, 
signada per la directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme de data 23 de setembre 
de 2019, amb l’informe de la TAG de serveis jurídics de data 23 de setembre de 2019; 
amb l’informe de fiscalització de l’interventor accidental de data 23 de setembre de 
2019, i amb les supervisió interna de la directora de serveis de DIPEL de 23 de 
setembre de 2019.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per l’organització i gestió de la Fira de la 
Candelera  per procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de 
licitació de 270.056,88 € (IVA inclòs) , un valor estimat del contracte de 2.470.543,61 € 
( IVA exclòs) i una durada  de 2 edicions de la Fira de la Candelera prorrogable 3 
edicions més.
Segon.- Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques reguladors del 
contracte.

Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa que comporta l’execució del contracte amb 
càrrec de l’aplicació pressupostària 5100 439101 22799 Serveis de la Fira de la 
Candelera dels pressupostos municipals corresponents.

Quart.- Convocar la licitació per a l’adjudicació de l’organització i gestió de la Fira de la 
Candelera,  amb un pressupost base de licitació de 270.056,88 € (IVA inclòs) i un termini 
d’execució de 2 edicions de la Fira.

Cinquè.- Exposar al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del Contractant 
de la corporació, als efectes de presentació de proposicions per a les empreses 
interessades, durant el termini de 15 (quinze) dies naturals, comptadors, des de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el Perfil del contractant.

Sisè.- PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: al Departament d’Intervenció, a l’Oficina de Fira, 
Comerç, Consum i Turisme i al Departament de Serveis Jurídics.
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6. Innovació i Empresa. Expedient núm. 43/2019/SUBCO. 
 
Aprovar la concessió de subvencions per a autònoms per a l’aprofitament de les 
tecnologies 4.0

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data cinc de març de 
2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0 i va aprovar la 
convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini  per la presentació de sol·licituds, a 
partir del 20è dia des de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, 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 CVE2019009816, 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: 453391) es publica al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 10 de maig de 2019, amb número de registre CVE2019016951.

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 es l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:
President: El President de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia o 
el Regidor d’Empresa. 
Vocal: La Directora de Serveis de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i 
Economia i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Promoció de la Vila i Economia en qui deleguin.
Secretari: Un treballador de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i 
Economia.

L’art 7.2 de les esmentades Bases estableix que 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. 

L’art.7.4 estableix que es podran concedir un màxim d’una subvenció per cada 
empresa per l’objecte de les presents bases i per aquesta convocatòria.

L’art 4. de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei 
subvencionarà amb un import màxim de 1.500€ per empresa pel finançament de: 

 Despeses relacionades amb presència i imatge en internet: web, xarxes socials 
i màrqueting digital. 

 Despeses relacionades amb el comerç electrònic, e-commerce. 
 Despeses relacionades amb digitalització de serveis i solucions: factura i 

signatura electrònica, plataformes de gestió (CRM, ERP...), robotització 
automatitzada de processos (RPA). 
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 Solucions Relacionades amb l’ús de sensors i dispositius portàtils, l’anàlisi de 
les dades i la robòtica. 

 Despeses relacionades amb l’adaptació de sistemes al nou Reglament General 
de Protecció de dades. 

Segons l’acta del dia 16 de setembre 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 especifiques de la convocatòria de subvencions 
per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0:

 

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF EMPRESA

NOM PERSONA 
REPRESENTANT

COGNOMS  
REPRESENTANT DNI REPRESENTANT

06/08/2019

CONFIA MANAGEMENT 
COACHING Y FORMACION 
S.L B66512302 SUSANNA ARTÓ CORBELLA 35102298C

14/08/2019
MONTSERRAT BARBA 
RAVENTÓS 77281925Q MONTSERRAT BARBA RAVENTÓS 77281925Q

04/09/2019 FOTOGENIA, SCP J63539597 ANTONIO BAENA TAMAJÓN 38561901D

Segons l’acta del dia 16 de setembre de 2019  es verifica, de les sol·licituds que han 
presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els 
requisits de les bases, i es calcula la subvenció que s’ha d’atorgar a cada sol·licitant: 

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA

NIF 
EMPRESA

NOM PERSONA 
REPRESENTANT

COGNOMS  
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

06/08/2019

CONFIA MANAGEMENT 
COACHING Y 
FORMACION S.L B66512302 SUSANNA ARTÓ CORBELLA 35102298C (1) 1.500€

14/08/2019
MONTSERRAT BARBA 
RAVENTÓS 77281925Q MONTSERRAT BARBA RAVENTÓS 77281925Q (2) 1.500€

04/09/2019 FOTOGENIA, SCP J63539597 ANTONIO BAENA TAMAJÓN 38561901D (3) 1.500€

 (1) -  El pressupost presentat inclou l’import del cost d’adequació protecció de dades a 
l’empresa, l’import de infraestructura necessaria per posar un CRM, l’import de consultoria per 
incrementar les vendes a través de LinkedIn  i despeses de subscripció a LinkedIn. 
(2) -  El pressupost presentat inclou despeses de renting TPV, despeses per l’import 
d’adaptació a la protecció de dades i les despeses de manteniment de la pàgina web.
(3) – El pressupost presentat inclou les despeses d’ augmentar la seva visibilitat a Internet i les 
despeses per la promoció dels seus serveis a diferents plataformes digitals.

Vist l’RC número 12019000013947 comptabilitzada en data 3 de maig de 2019 per 
import de 15.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47002, del pressupost 2019.

Atès la disposició pressupostaria de 15.000 € a l’aplicació pressupostària subvencions 
per autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0 que s’estableixin com autònoms 
5200.433101.47002 del pressupost 2019. 

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000030906, per 
import de 4.500 €.
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Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47002 del pressupost 2019 
per fer front a les despeses de 4.500 €.

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 per a 
autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. convocatòria any 2019, aprovades 
al ple de l’ajuntament de Molins de Rei en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març 
de 2019. 

Vist l’informe-proposta a la Junta de Govern Local signada per la Cap del Negociat 
d’Empresa en data 23 de setembre de 2019 amb l’informe jurídic favorable de 
l’Interventor accidental de 24 de setembre de 2019 i la supervisió interna de la 
Directora de Serveis de DIPEL de 26 de setembre 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 PERSONA 
REPRESENTANT

COGNOMS  
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

06/08/2019

CONFIA MANAGEMENT 
COACHING Y 
FORMACION S.L B66512302 SUSANNA ARTÓ CORBELLA 35102298C

1.500€

14/08/2019
MONTSERRAT BARBA 
RAVENTÓS 77281925Q MONTSERRAT BARBA RAVENTÓS 77281925Q

1.500€

04/06/2019 FOTOGENIA, SCP J63539597 ANTONIO BAENA TAMAJÓN 38561901D 1.500€

Segon . - Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de  4.500 €.

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. 10 de les bases 
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions per autònoms per 
l’aprofitament de les tecnologies 4.0. 

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 la subvenció 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

7. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 84/2019/APDRO. 
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Aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures del 
repartiment de correspondencia dels mesos de juliol i agost.

Atès que el servei de repartiment de cartes i documentació administrativa de 
l’Ajuntament de Molins de Rei va a càrrec de l’empresa Reparto de Correspondencia 
Urbano, SL.
Atès que la utilització d’aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament 
ordinari de l’Ajuntament.

Atès que per la situació actual de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà no s’ha iniciat cap 
procés per l’adjudicació del contracte pel servei d’enviament de correspondència.

Atès han entrat per registre electrònic, factures del servei esmentat del mes de juliol i 
agost.

Factures
REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO,SL
B63891477

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019005296 A91965 CARTA 20GRS... 1.039,98 31/08/2019 03/09/2019
12019005043 A911901 CARTA 20GRS... 1.831,77 31/07/2019 06/08/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària 2056/920104/22201 Despeses per comunicació i missatgeria, d’acord 
amb la reserva de crèdit núm. 12019000029775.

Atès l’informe del cap en funcions de l’Oficina d’atenció al ciutadà, referent a la situació 
del contracte pel servei de repartiment de correspondència, de data 19 de setembre de 
2019.

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.
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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 l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap en funcions de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà, de data 20 de setembre de 2019, amb la supervisió de la Directora 
d’Alcaldia, de data 27 de setembre de 2019.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 26 de setembre 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 REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO, 
SL pel servei de distribució de correspondència amb un import total de 2.871,75 €, 
segons es detalla tot seguit:

Codi Import
12019005296 1.039,98 €
12019005043 1.831.77 €

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 
corresponent a REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO pels serveis prestats 
de repartiment de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei, durant el mes de 
juliol i agost, que es relaciona a continuació:
Factures
REPARTO CORRESPONDENCIA URBANO,SL
B63891477

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019005296 A91965 CARTA 20GRS... 1.039,98 31/08/2019 03/09/2019
12019005043 A911901 CARTA 20GRS... 1.831,77 31/07/2019 06/08/2019
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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.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha 
estat formulada.

8. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 85/2019/APDRO. 
 
Aprovació de la despesa de la tramesa de la correspondència dels mesos de 
juliol i agost

Atès que el servei d’enviament de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei 
va a càrrec de l’empresa Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos, SA.
Atès que la utilització d’aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament 
ordinari de l’Ajuntament.

Atès que per la situació actual de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà no s’ha iniciat cap 
procés per l’adjudicació del contracte pel servei d’enviament de correspondència.

Atès han entrat per registre electrònic, factures del servei esmentat del mes de juliol i 
agost.

Factures
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.
A83052407

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019005294 4002660045 Carta(I) 0 - 20 gr ... 892,10 31/08/2019 04/09/2019
12019004972 4002626931 Carta(I) 0 - 20 gr... 1.818,78 31/07/2019 02/08/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària 2056/920104/22201 Despeses per comunicació i missatgeria, d’acord 
amb la reserva de crèdit núm. 12019000029774.

Atès l’informe del cap en funcions de l’Oficina d’atenció al ciutadà, referent a la situació 
del contracte pel servei de repartiment de correspondència, de data 19 de setembre de 
2019.

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 
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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 l’informe proposta a la Junta de Govern Local del cap de negociat en funcions de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de data 20 de setembre de  amb la supervisió de la 
directora d’Alcaldia, amb data 24 de setembre de 2019.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 20 de setembre de 2019 
amb les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la factura 
corresponents als serveis prestats per SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA per un import total de 2.710,88 €, d’acord amb el que es detalla tot 
seguit:

Codi: 12019005294
Concepte: Servei de repartiment de la correspondència
Import: 892,10 €

Codi: 12019004972
Concepte: Servei de repartiment de la correspondència
Import: 1.818,78 €

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:
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Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponent a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A. pels serveis 
prestats de tramesa de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei, durant el 
mes de juliol i agost, que es relaciona a continuació:
Factures
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.
A83052407

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019005294 4002660045 Carta(I) 0 - 20 gr ... 892,10 31/08/2019 04/09/2019
12019004972 4002626931 Carta(I) 0 - 20 gr... 1.818,78 31/07/2019 02/08/2019

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

9. Serveis Generals. Expedient núm. 2/2019/COHSE. 
 
Contractació del concurs de projectes amb intervenció de Jurat, amb la finalitat 
de seleccionar la millor proposta que, per la seva adequació, qualitat 
arquitectònica i viabilitat tècnica, econòmica i constructiva sigui valorada pels 
membres del Jurat com la millor i més idònia per a dur a terme la construcció de 
la residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar 
municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9

Aquest punt es queda sobre la taula.

10.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha cap

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 nou hores vint-i-sis 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

06/11/2019  13:37:27

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

07/11/2019 11:58:07

En dono fe

CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt
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