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 6/2019/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 18 de març de 2019.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 18 de març 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. RAMON 
SÁNCHEZ GIL  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:

Antonio Pedrola Garcia Regidor CDC
Silvia Guillen Navarro Regidora ERC
Marc Rebula Pujol Regidor ERC

Excusen la seva absència els regidors:

Ma Carme Madorell Colomina Regidora CDC
Carles Ros Figueras Regidor CUP
Asier Bayona Garcia Regidor CUP

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:18 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 13.03.2019 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 6/2019/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la JGL ordinària 05/2019, de 04.03.2019.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Serveis Socials. Expedient núm. 19/2019/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel  servei prestat d’intervenció 
socioeducativa (Centre Obert) durant el mes de gener de 2019, i a l’Empresa de 



Acta JGL 18/03/2019
 SEC/SCC/mcsa

2/13
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

Autocares CER, SA, pels serveis prestats de transport adaptat al centre de dia 
durant el mes de gener de 2019

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de gener 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 Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019000523
V19-
FAC00328 2.809,59

FUNDACIO PERE 
TARRES 31/01/2019 06/02/2019

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 12019000002366.

Atès que el servei de transport adaptat al centre de dia del mes de gener 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 les factures següents:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019000565 19/17 3.762,00

EMPRESA DE 
AUTOCARES 
CER, S.A 31/01/2019 06/02/2019

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 12019000002367.

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 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.
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Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal, 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 25 
de febrer de 2019, amb la supervisió de la Directora de l’ASP, de data 25 de febrer de 
2019.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 25 de febrer de 2019, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures 
corresponents a diversos serveis prestats per a l’àrea de Serveis a les Persones per 
un import total de 6.571,59 €, que es detallen tot seguit:

Codi: 12019000523
Concepte: Gestió Centre obert
Import: 2.809,59 €
Proveïdor: FUNDACIÓ PERE TARRES

Codi: 12019000565
Concepte: Servei transport adaptat
Import: 3.762,00 €
Proveïdor: EMPRESA DE AUTOCARES CER, SA

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.”

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació 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 gener de 2019, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12019000523 V19-FAC00328 2.809,59€ FUNDACIO 31/01/2019 06/02/2019 12019000002366
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PERE 
TARRES

Segon: 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 gener de 2019, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12019000565 19/17 3.762,00

EMPRESA DE 
AUTOCARES 
CER, S.A 31/01/2019 06/02/2019 12019000002367

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.

3. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 14/2019/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeiment de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, SA pels serveis postals 
fora del terme municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei corresponent al mes 
de desembre de 2018.

 Atès que s’ha iniciat la tramitació per a la licitació del servei postal de distribució de 
correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei, que actualment està realitzant 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., i tenint en compte que per 
aquest servei no es disposa del corresponent contracte.  

Atès que s’han presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització les 
factures següents:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12018008508

FAC
400246622
8 2.840,09 €

SOCIEDAD 
ESTATAL DE 
CORREOS 31/12/2018 05/01/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
«2018.N.2056.920104.22201 Despeses de comunicació i missatgeria», d’acord amb 
l’adjudicació, disposició i obligació número 12018000049011.

Atès l’informe del cap de l’oficina d’atenció ciutadana de data 28 de gener de 2019 en 
relació a l’estat actual de la contractació dels serveis postals de l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

Vist l’informe desfavorable de fiscalització per part de la Intervenció Municipal de data 
5 de febrer de 2019 , número 14/2019, amb les observacions següents:
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“INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

- La prestació d’aquests serveis s’està realitzant per la mateixa empresa 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.”

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 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 2018, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’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.

Vista la Proposta d’acord de la Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana signada el 
08.02.2019, amb la supervisió del President de l'Àrea d'ESG signada en data 
13.02.2019.

Vista la signatura de la Proposta d’acord per part de l'interventor accidental en data 
13.02.2019, que ja havia estat informat desfavorablement mitjançant informe 14/2019 
esmentat precedentment.

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A pel servei 
postal de distribució de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei, durant els 
mes de  desembre de 2018, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepci
ó

ADO

1201800850
8

FAC
400246622
8

2.840,09 
€

SOCIEDAD 
ESTATAL 
DE 
CORREOS 31/12/18 05/01/19

1201800004901
1
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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 municipal.

4. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 23/2019/APDRO. 
 
Aprovació reserva de crèdit i despesa servei recollida, acollida i custodia 
d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits pel mes de Gener de 2019

Atès que QUATRE POTES GOS I GAT, SL ha presentat la factura relativa al Servei de 
recollida, acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al terme 
municipal de Molins de Rei, durant el mes de GENER de 2019, que no existeix 
contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció 
de l’enriquiment injust, cal procedir a l’abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura següent:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019000635, Servei de recollida, acollida i 
custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits, GENER 2019

3.269,42€

TOTAL 3.269,42€

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4210.170101.22699 Servei animals 
domèstics i control població de coloms RC12019000004570 3.269,42€

Atès que, a data d’avui, la contractació del servei de referència es troba en fase 
preparació de l’expedient de contractació, segons Proveïment de l’Alcalde de data 12 
de febrer de 2019, amb la previsió de licitació pel mes de juny de 2019 i d’inici del 
servei per part de l’adjudicatari per juliol de 2019.

Vistos els articles 216 i 217 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’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2018 
prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de 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 
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municipis, o d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de 
licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada pel Director de Serveis de SIT en 
data 22 de febrer de 2019; amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de 
l’Interventor accidental de data 26 de febrer de 2019 amb les observacions “- 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”; i la supervisió interna de l’àrea del Director de Serveis de 
SIT de data 25 de febrer de 2019 i del President d’Àrea de SIT de data 26 de febrer de 
2019.

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
relativa al Servei de recollida, acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits al municipi de Molins de Rei per GENER de 2019, que es relaciona a 
continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019000635, Servei de recollida, acollida i 
custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits, GENER 2019

3.269,42€

TOTAL 3.269,42€

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

 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

5. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 24/2019/APDRO. 
 
Aprovació reserva de crèdit i despesa pel pagament de la factura de 
Thyssenkrupp Elevadores SLU pel manteniment de l’ascensor de la Llar d’Avis 
pel primer trimestre de 2019.
 
Atès que THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU  ha presentat la factura relativa al 
manteniment de l’ascensor de la Llar d’Avis Dr. Josep Mestre de Molins de Rei, durant 
el PRIMER TRIMESTRE de 2019, que no existeix contracte vigent per la realització 
dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció de l’enriquiment injust, cal procedir 
a l’abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura següent:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019000094, Manteniment ascensor Llar d’Avis Dr. 
Josep Mestre PRIMER TRIMESTRE 2019

487,15€
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TOTAL 487,15€

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4300.933100.21200 Manteniment d’aparells 
elevadors i escales mecàniques municipals RC12019000004673 487,15€

Atès que, a data d’avui, la contractació del servei de referència es troba en fase 
preparació de l’expedient per tal de que l’Ajuntament de Molins de Rei pugui adherir-se 
a l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 
2015.02) de l’ACM – Consorci Català pel Desenvolupament Local, amb efectes de l’1 
de maig de 2019.

Vistos els articles 216 i 217 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’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2018 
prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de 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.

Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada pel Cap de Negociat 
d’Instal·lacions Tècniques en data 26 de febrer de 2019; amb l’annexe de l’informe 
econòmic desfavorable de l’Interventor accidental de data 26 de febrer de 2019 amb 
les observacions “- 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”; i la supervisió interna de l’àrea del 
Director de Serveis de SIT de data 27 de febrer de 2019 i del President d’Àrea de SIT 
de data 5 de març de 2019.

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
relativa al Manteniment de l’ascensor de la Llar d’Avis Dr. Josep Mestre de Molins de 
Rei pel PRIMER TRIMESTRE de 2019, que es relaciona a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019000094, Manteniment ascensor Llar d’Avis Dr. 
Josep Mestre PRIMER TRIMESTRE 2019

487,15€

TOTAL 487,15€
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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 la Tresoreria Municipal

6. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 22/2019/APDRO. 
 
Aprovació reserva de crèdit i despesa de les factures d’Enertecnic Solucions 
Energètiques Sl pels treballs a la calefacció de l’escola Alzina i el camp de futbol 
de Ricard Ginebreda
 
Atès que ENERTECNIC SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, S.L ha presentat factures 
relatives a diversos treballs a les instal·lacions de calefacció i/o ACS de l’escola Alzina 
i Camp de Futbol de Ricard Ginebreda, que no existeix contracte vigent per la 
realització dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció de l’enriquiment injust, 
cal procedir a l’abonament dels serveis prestats.

Atès que en relació als treballs esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal 
per a la seva comptabilització les factures següents:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019000774, Canviar aixeta acumulador ACS a 
l’ESCOLA ALZINA

72,60€

12019000787, Revisió, neteja i sal descalcificador 
CAMP DE FUTBOL DE RICARD GINEBREDA

226,88€

TOTAL 299,48 €

Atès que per fer front a la despesa que comporten les esmentades factures existeix 
crèdit suficient a les partides que es relacionen a continuació, d’acord amb els 
documents comptables següents:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4300.320120.21200 Conservació i reparació 
Centres Educatius RC12019000004550 72,60€

N.4300.342401.21200 Conservació, reparació i 
manteniment instal·lacions esportives RC12019000004555 226,88€

Atès que, a data d’avui, la contractació del servei de conservació i manteniment dels 
sistemes de calefacció i/o ACS de dependències i equipaments municipals de Molins 
de Rei es troba en fase d’adjudicació d’un contracte menor, amb la previsió d’entrada 
en vigor a partir del mes de març de 2019.

Vistos els articles 216 i 217 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’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2018 
prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de 
despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la 
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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.

Vista la Proposta a la Junta de Govern Local signada pel Cap del negociat 
d’Instal·lacions Tècniques en data 22 de febrer de 2019; amb l’annexe de l’informe 
econòmic desfavorable de l’Interventor accidental de data 28 de febrer de 2019 amb 
les observacions “- 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”; i la supervisió interna de l’àrea del 
Director de Serveis de SIT de data 25 de febrer de 2019 i del President d’Àrea de SIT 
de data 26 de febrer de 2019.

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
relatives a diversos treballs a les instal·lacions de calefacció i/o ACS de l’escola Alzina 
i el camp de futbol de Ricard Ginebreda, que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019000774, Canviar aixeta acumulador ACS a 
l’ESCOLA ALZINA

72,60€

12019000787, Revisió, neteja i sal descalcificador 
CAMP DE FUTBOL DE RICARD GINEBREDA

226,88€

TOTAL 299,48 €

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

 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

7. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 13/2019/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a Reparto de Correspondencia Urbano, SL pels serveis de 
notificacions al terme municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei corresponent 
al mes de desembre de 2018.

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 s’han presentat a la Intervenció municipal per a la seva comptabilització les 
factures següents:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció
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12018008536
FAC
911398 1.444,40 €

REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO SL 31/12/18 07/01/2019

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
«2018.N.2056.920104.22201 Despeses de comunicació i missatgeria», d’acord amb 
l’adjudicació, disposició i obligació número 12018000048969.

Atès l’informe del cap de l’oficina d’atenció ciutadana de data 28 de gener de 2019 en 
relació a l’estat actual de la contractació dels serveis postals de l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

Vist l’informe desfavorable de fiscalització per part de la Intervenció Municipal de data 
5 de febrer de 2019 , número 13/2019, amb les observacions següents:

“INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

- La prestació d’aquests serveis s’està realitzant per la mateixa empresa 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.”

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 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 2018, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’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.

Vista la Proposta d’acord de la Cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana signada el 
05.02.2019, amb la supervisió del President de l'Àrea d'ESG signada en data 
12.02.2019.

Vista la signatura de la Proposta d’acord per part de l'interventor accidental en data 
05.02.2019, que ja havia estat informat desfavorablement mitjançant informe 13/2019 
esmentat precedentment.
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Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer.- Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO SL pel servei  de 
distribució de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei, durant el mes 
desembre de 2018, que es relaciona a continuació:

Codi
Númer
o Import Nom proveïdor

Data 
Factur
a

Data 
Recepci
ó

ADO

12018008536

FAC
91139
8

1.444,40 
€

REPARTO 
CORRESPONDENC
IA URBANO SL

31/12/1
8 07/01/19

12018000048969

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.

8. Ocupació. Expedient núm. 3/2019/SUBAJ. 

 Acceptació de l’augment de l’import de la subvenció del projecte “Molins de Rei 
aposta per l’ocupació, segon període (Dos semestres)” dins el marc del 
Programa Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar, en el Consell de l’Àrea Metropolitana 
del passat 26 de gener de 2016, el Pla de suport a les Polítiques Socials Municipals 
per al període 2016 – 2019, que inclou les seves bases i directrius reguladores. La 
finalitat del Pla és donar suport a les accions municipals destinades a incrementar 
l’ocupació efectiva, considerant prioritaris aquells col·lectius amb dificultats ( joves, 
dones, aturats de llarga durada i els pertanyents a famílies amb tots els seus membres 
a l’atur), així com aquelles altres dissenyades per promoure l’activitat emprenedora i 
l’autoocupació.

Atès els Acords presos a la Junta de Govern Local del passat 9 d’abril de 2018, on 
s’aprovava la memòria de sol·licitud del projecte “MOLINS DE REI APOSTA PER 
L’OCUPACIÓ, SEGON PERÍODE (DOS SEMESTRES)”, que inclou la contractació de 
7 persones desocupades, des del 14 de maig de 2018 fins el 13 de novembre de 2018, 
de 3 agents cívics, 2 peons de construcció, 1 pintor i 1 electricista  per la Brigada de 
manteniment de polígons, urbà i periurbà, i pel període 19 de novembre de 2018 i fins 
el 18 de maig de 2019 2 agents cívics2 peons de construcció, 1 pintor i 1 electricista  
per la Brigada de manteniment de polígons, urbà i periurbà,  tots dos semestres i llocs 
de treball amb un 70% de jornada laboral, salaris segons conveni  i una durada de 6 
mesos, per un import total de la subvenció de 131.730,00 euros

Atès l’aprovació del projecte per part de la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el passat 24 d’abril de 2018.
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Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona per mitjà de correu electrònic de la 
Tècnica de referència, Cristina Cabezas, de data 7 de març de 2019 on  informava de 
la possibilitat d’acceptar la incorporació al pressupost de 2.421,33 € procedents de 
romanents, un cop justificats tos els projectes de la 1a convocatòria, i que es disposa  
d’aquest import per   ampliar els conceptes salarials de les persones que contracteu en 
aquesta fase. (segona convocatòria, segon semestre plans 2018/2019).

Atès l’informe proposta de Junta de Govern Local, de data 12 de març de 2019, 
signada pel tècnic de Desenvolupament Econòmic Local, amb les supervisions 
internes de la Directora de Serveis d l’Àrea de Desenvolupament i Promoció 
Estratègica Local i del President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local, de data 12 de març de 2019. 

Vist els preceptes abans esmentats i d’altres de pertinent aplicació la Junta de 
Govern Local acorda per unanimitat: 

Primer: Aprovar l’acceptació de 2.421,33€ en concepte d’ampliació aportació capítol 1 
al  projecte  “MOLINS DE REI APOSTA PER L’OCUPACIÓ, SEGON PERÍODE (DOS 
SEMESTRES 

Segon: Notificar el present acord al departament de Personal i Organització de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

9.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha cap

10.- Precs i preguntes.

No n’hi ha cap

11.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09 hores 25 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

05/04/2019  10:58:15

Ramon Sànchez Gil

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

09/04/2019 10:50:23

En dono fe

CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt
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