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 11/2020/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 19 de maig de 2020.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:18 hores del dia 19 de maig de 2020 es reuneix 
mitjançant videoconferència, 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 Ballestín Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basangée Regidor PSC

Excusa la seva absència el regidor:

Ramon Sánchez Gil Regidor JXM

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 19.05.2020 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 11/2020/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL ordinària 05/2020, de 03.03.2020 i 
l’esborrany de l’acta de la JGL ordinària 10/2020 de 05.05.2020.

S’aproven per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

2.- Edificació. Expedient núm. 1/2020/LLIMA. 
 
Aprovar atorgar llicència d’obres majors núm. OM2019-36, per a la reforma i 
canvi d’ús d’un local a habitatge a la planta baixa de l’edifici situat al Passeig de 
Pi i Margall, núm. 58, d’aquest municipi.

Vist la instància presentada en data 18 de desembre de 2019, ID Registre: 
REG_ENTRADA/2019023480, per la que es sol·licita llicència urbanística per a la 
reforma canvi d’ús de local a habitatge de l’entitat situada als baixos de l’edifici 
plurifamiliar del passeig de Pi i Margall, núm. 58, de Molins de Rei, amb referència 
cadastral, segons projecte d’obres presentat, 7946503DF1884E0002IL.

Vist que a l’expedient hi consta còpia del justificant de pagament de l’ICIO i taxes 
urbanístiques.

Vist la instància presentada en data 3 de febrer de 2020, ID Registre: 
REG_ENTRADA/2020002497, a la que acompanya justificant d’acceptació dels 
residus.

Vist l’informe de deficiències emès per l’arquitecte municipal, cap del Negociat 
d’Edificació, de data 10 de febrer de 2020, d’acord amb el qual resta presentar còpia 
de l’IAE de l’any 2019, l’alta del 2020, o declaració jurada del constructor que farà les 
obres; projecte d’obres, doncs consta presentat dues vegades el projecte bàsic de 
Seguretat i salut, però no hi consta presentat el projecte d’obres, matisant que el 
projecte d’obres ha de ser complet per valorar la viabilitat de la proposta, essent 
important justificar en aquest projecte el compliment de l’article 5 del Text refós de la 
Modificació puntual del PP Pont de la Cadena, segons el qual s’admet en planta 
baixa”(...) l’ús d’habitatge, però en qualsevol cas un 30% d’ocupació quedarà 
reservada a l’ús comercial. En els edificis que hi ha porxo en planta baixa, la superfície 
del porxo situada davant d’un establiment comercial comptabilitzarà també a tal efecte 
per aquest ús. La fondària mínima de l’establiment comercial serà de 4,50m”. Per 
justificar aquest punt cal considerar l’àmbit que es va tenir en compte a l’àmbit de la 
parcel·la definida al cadastre.

Vist la instància presentada en data 19 de febrer de 2020, ID Registre: 
REG_ENTRADA/2020003908, en resposta al requeriment d’esmena de deficiències, 
per la que comuniquen que encara no tenen constructor i acompanyen projecte visat 
(visat BBE628 del CAATEEB) i signat.

Atès l’informe emès per l’arquitecta municipal, cap de Negociat d’Edificació, en data 11 
de març de 2020, favorable a la llicència sol·licitada sempre que es compleixin les 
condicions determinades en el mateix informe, després de comprovar la densitat 
d’habitatges corresponent a la parcel·la i de comprovar que el projecte compleix amb 
el planejament general i derivat i amb el Decret 141/2012, sobre condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat. I en concret, que es compleix amb 
la previsió de l’ordenança 1.3.5 del PP del Pont de la Cadena, segons redacció 
donada per la modificació puntual del PP Pont de la Cadena, aprovada definitivament 
per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 12 de març de 1997, que 
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supeditava la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un 
text refós i conformitat al text Refós de la Modificació per acord de la CUB de 16 de 
setembre de 1997, d’acord amb la qual en planta baixa es podrà admetre l’ús 
d’habitatge, però en qualsevol cas un 30% d’ocupació quedarà reservada a l’ús 
comercial. En els edificis que hi ha porxo en planta baixa, la superfície del porxo 
situada davant d’un establiment comercial comptabilitzarà també a tal efecte per 
aquest ús. La fondària mínima de l’establiment comercial serà de 4,50 m.

Atès que d’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, en el cas que ens ocupa la 
superfície destinada a l’ús comercial en planta baixa ha de ser de 249,22 m2 i segons 
el projecte la superfície que s’hi destinarà a aquest ús serà de 249,42 m2. I la fondària 
mínima de l’establiment ha de ser de 4,50 m i en els plànols es dibuixa una fondària de 
5,38 m, donant compliment a les dues condicions que estableix l’ordenança.

Atès que la interessada ha enviat mitjançant correu electrònic còpia del justificant de 
transferència a favor de l’Ajuntament per l’import de la garantia del correcte estat dels 
elements de la urbanització, de data 16.03.2020. També hi consta a l’expedient còpia 
del justificant de transferència a favor de l’Ajuntament de l’import corresponent a la 
garantia per la gestió dels residus.

Atès el règim del sòl aplicable a la finca de referència: classificació com a sòl urbà i 
qualificació de 13 b (densificació urbana semiintensiva), amb clau zona 19 d’acord 
amb el planejament derivat.

Vist l’informe jurídic emès en data 4 de maig de 2020 per la Cap d’Edificació.

Atès l’informe proposta per la Junta de Govern Local signat en data 7 de maig de 
2020, per la Cap d’Edificació, fent constar les següents observacions: “La conformitat 
amb la proposta resta condicionada a l’observació i adequació de la mateixa, si ha de 
ser el cas, en conseqüència, al què s’informa per mi el 04/05/2020”

Atès el que disposen els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLLU), i altres de 
concordants.

Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern, per delegació de 
l’alcaldia de 13 de febrer de 2020.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat.

Primer.- Atorgar llicència d’obres majors núm. OM 2019-36, per a la reforma i canvi 
d’ús d’un local a habitatge a la planta baixa de l’edifici situat al passeig de Pi i Margall, 
núm. 58, d’aquest municipi, d’acord amb el projecte presentat. 

Segon.- Subjectar la llicència a les condicions particulars i generals, que deriven de 
l’informe tècnic emès en data 11 de març de 2020 en el sentit següent:

CONDICIONS PARTICULARS
1. Cal presentar còpia de l’IAE del constructor o declaració jurada del contractista 

que farà les obres.
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CONDICIONS GENERALS
1. El termini màxim per iniciar les obres serà d’ 1 any (dotze mesos) a partir de 

l’endemà de la recepció de la notificació de la llicència. El termini màxim per 
acabar-les serà de 3 anys (trenta sis mesos), també comptats a partir de la 
notificació. El transcurs dels anteriors terminis sense haver iniciat o acabat les 
obres, respectivament, o sense haver demanat una pròrroga, comportarà la 
caducitat de la llicència. 

2. D’acord amb l’article 24 de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el 
mapa de capacitat acústica de Molins de Rei: 

- Els responsables de les obres han d'adoptar les mesures oportunes per evitar 
que els nivells sonors produïts per aquestes, així com els generats per la 
maquinària auxiliar utilitzada, superin els objectius de qualitat acústica de la 
zona on es realitzen, fins i tot, si fos necessari, mitjançant la instal·lació de 
silenciadors acústics, el tancament de la font sonora o la seva ubicació a 
l'interior de l'estructura en construcció un cop que l'estat de l'obra ho permeti.

- L'horari de treballs i de la maquinària emprada ha d'estar comprés entre les 8 i 
les 21 hores els dies feiners, de dilluns a divendres, i entre les 10 h i les 21 h 
els dissabtes i festius.

- Fora de l'horari anteriorment detallat es podrà treballar en casos excepcionals i 
prèvia autorització escrita. 

3. Cas de declarar-se d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, caldrà 
prendre les següents mesures:

- Aturar les activitats pulverulentes de les obres
- En cas d'obres de enderroc o de moviment de terres, tapar correctament mitjançant 

lones protectores els vehicles i material d'obra que puguin generar pols
- Incrementar la freqüència d'aplicació de les mesures obligatòries de reg (freàtica o 

reutilitzable sempre que sigui possible) i neteja en l'àmbit de les obres.
4. L’atorgament d’aquesta llicència no eximeix al seu titular d’obtenir altres permisos o 

autoritzacions legalment establerts que siguin competència d’altres administracions.

5. La llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer i 
no pot ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil 
o penal en què puguin incórrer en l’exercici de les seves activitats. 

6. El titular de la llicència ha de respectar el seu contingut, el contingut implícit definit 
pel Pla (documentació tècnica i normes urbanístiques) i ordenances, i executar 
les obres reglamentàriament.

7. La present llicència no pressuposa l’autorització per ocupar la via pública, per tant, 
queda prohibida qualsevol ocupació de via pública derivada del procés 
d’edificació vinculat a aquesta llicència. La sol·licitud d’autorització d’ocupació de 
via pública meritarà les taxes corresponents segons l’Ordenança Fiscal d’aplicació. 
Si la sol·licitud d’autorització té per objecte l'ocupació de via pública per tal de fer un 
tall total de la circulació de vehicles en un carrer, el sol·licitant haurà  demanar el 
permís explícit a la Guàrdia Urbana. Si es tracta d'una ocupació parcial de la via 
pública el sol·licitant s'haurà de demanar el permís al servei de via pública amb una 
antelació de 10 dies. L’ocupació indeguda de la via pública per qualsevol activitat i/o 



Acta JGL 19/05/2020
 SEC/SCC/mcsa

5/19
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

actuació vinculada amb les obres objecte d’aquesta llicència comportarà la 
immediata paralització de les obres. 

8. Queda expressament prohibit ocupar la via pública, amb elements fixes o mòbils, 
(casetes, acopis de material, sacs, contenidors, etc.), en tot l’àmbit d’influència de la 
festa Major i la Fira de la Candelera, segons s’escaigui, durant la setmana prèvia a 
les dates de les celebracions.

9. Cal garantir, en tot moment, un correcte enllumenat de la via pública. Si cal 
eliminar o substituir algun punt de llum, serà responsabilitat del promotor 
garantir la seva substitució.  Si no es compleix amb aquesta condició i la 
substitució del punt de llum l’ha de fer l’Ajuntament, es farà a càrrec de la 
fiança dipositada per garantir el correcte estat dels elements de la urbanització 

10. Cal complir amb el que determina el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat per 
l’Acord núm. GOV/127/2014, de 23 de setembre.

Les empreses que duguin a terme la construcció, rehabilitació i demolició 
d’edificis i d’estructures existents o noves han d’implantar les mesures 
següents :

- Cobrir les façanes amb lones o dispositius similars, instal·lar tubs 
encapsulats i embolicar-los amb lones, i efectuar la descàrrega de 
runes o materials pulverulents a contenidors tancats

- Ruixar amb aigua les operacions de demolició.
- Instal·lar sistemes per minimitzar l’emissió de partícules en la càrrega i 

manipulació de material pulverulent.

Cobrir el material pulverulent que transporten els camions i controlar que 
l’alçada de la càrrega és inferior a l’alçada del contenidor del vehicle de 
transport

11. Si durant l’execució de les obres es fa alguna variació en el projecte, caldrà 
diferenciar si són substancials o de detall :

- Sol·licitar nova llicència si es tractés de modificacions substancials
- Comunicar-les prèviament en cas de modificacions no substancials.

FINALITZADA L’OBRA
1. Finalitzada l’obra, cal comunicar la Primera Ocupació i sol·licitar la devolució de la 

fiança dipositada adjuntant la següent documentació:
- Original del certificat final d’obra, visat i signat pel tècnic que ha assumit la 

direcció de l’obra.
- Pagament de la taxa establerta per la Primera Ocupació.
- Còpia de la sol·licitud d’alta del Cadastre, del Centre de Gestió Cadastral i 

Cooperació Tributària, degudament segellada.
- Certificat de deposició dels rebuigs de construcció no valoritzables i terres en 

un dipòsit controlat.
- Al finalitzar les obres cal presentar la documentació corresponent a les 

variacions de detall introduïdes, és a dir, caldrà presentar els plànols definitius 
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de l’obra As-Built, sens perjudici del compliment del punt 11 de les condicions 
generals de la llicència.  

2. Si cal que la calçada i la voravia s’arrangin, es farà segons les següents directrius:

- En la reposició de la voravia, s'utilitzaran materials idèntics als que hi havia i es 
col·locaran formant sempre una figura rectangular, no s'admet que hi hagi 
entrants ni sortints formats entre els panots nous i els vells. Si l'amplada  de  la  
voravia  si és inferior a 1 metre, es refarà tota.

- Els panots o similars, segons pertoqui, seran de 4 cm de gruix i aniran  lligats 
amb beurada.

- L'amplada mínima de reposició de les vies o calçades afectades per una rasa 
serà de 20 cm més per a cada cantó, amb un mínim d '1 metre.

- Quan s'obrin rases a la calçada que afectin la senyalització horitzontal, al fer la 
reposició s'inclourà el pintat de senyalització.

- Es reposaran tots aquells elements de senyalització vertical, jardineria i 
enllumenat que hagin estat malmesos o traslladats per a poder executar les 
obres.

- Caldrà finalitzar la totalitat de la vorera fins arribar a la façana de l’edifici.
- Abans d’iniciar els treballs de reposició de la voravia, cal posar-se en contacte 

amb els Serveis Tècnics – departament de via pública- per obtenir les 
oportunes directrius.

Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, amb indicació dels recursos 
corresponents.

3.- Infància i Joventut. Expedient núm. 48/2020/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes d’abril de 2020.

Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes d’abril de 2020 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 Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12020002084 5001601023 3.209,74 € SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L 30/4/2020 30/4/2020

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 12020000014499.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP signat el 19 de març de 
2020 i del Cap de Secció Sociocultural signat el 20 de març de 2020, sobre el 
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les 
Persones.
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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 municipal vigent, 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 del Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 6 de maig de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 6 de maig de 2020, 
amb les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import
SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L. 12020002084

ESPAI FAMILIAR 
TRENCACLOESQUES 3.209,74
TOTAL

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 la factura 
corresponent a l’empresa Suara Serveis SCCL, pel serveis prestats a l’espai familiar 
Trencaclosques durant el mes d’abril de 2020, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12020002084 5001601023 3.209,74 € SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L 30/4/2020 30/4/2020

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.

4.- Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 45/2020/APDRO. 

Aprovació Reserva de Crèdit i Despesa treballs diversos poliesportiu La Sínia.

Atès que ENERTECNIC SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, S.L ha presentat una factura 
relativa a uns treballs a les instal·lacions de calefacció del poliesportiu La Sínia, 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’ha presentat a la Intervenció municipal per 
a la seva comptabilització la factura següent:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12020001954, Treballs diversos POLIESPORTIU LA SÍNIA 424,88€
TOTAL 424,88€

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4330.933100.21305 Manteniment instal·lacions de 
calefacció ADO 424,88 €

Atès que existeix un contracte de manteniment per les instal·lacions de Calefacció i 
ACS de les dependències municipals amb ENERTECNIC SOLUCIONS 
ENERGÈTIQUES, SL.

Atès que aquests treballs van lligats a reparacions detectades durant les revisions de 
manteniment preventiu contractades.

Atès la necessitat de que aquestes instal·lacions estiguin en correcte funcionament per 
garantir els diferents serveis.
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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 2019 
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 en data 28 d’abril de 2020 pel 
Cap d’Instal·lacions Tècniques i Cap de Mobilitat en assignació parcial de funcions; 
amb l’annexa de l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor accidental de data 29 
d’abril de 2020 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.”

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat.

Primer: Aprovar a despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
relativa a diversos treballs a les instal·lacions de calefacció del poliesportiu de La Sínia 
que es relaciona a continuació:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12020001954, Treballs diversos POLIESPORTIU LA SÍNIA 424,88€
TOTAL 424,88€

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.- Programes específics. Expedient núm. 47/2020/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés, pel servei prestat de dinamització, 
acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a Molins de 
Rei, durant el mes d’abril de 2020.

Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a 
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes d’abril de 2020, ha anat a càrrec 
de la Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació al servei esmentat servei s’ha presentat a la Intervenció municipal 
per a la seva comptabilització la factura:
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Codi Número Import NIF
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

12020002157 V20-FAC01659 5.005,64 € R5800395E
FUNDACIO 
PERE TARRES 30/04/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3280/236001/22799 Servei Informadores Acompanyament social, d’acord amb la 
reserva de crèdit núm. 12020000014496.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural, de data 20 de març de 2020, sobre el reconeixement de les factures dels 
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.

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 571 de 20 de març de 2020 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 municipal vigent, 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 de negociat de programes 
específics, de data 6 de maig de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 6 de maig de 2020, 
amb les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import
FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS

12020002157 Servei de dinamització, d'acollida, 
d'acompanyament i informació per 
persones nouvingudes a Molins de 
Rei durant el mes d’abril de 2020.

5.005,64

TOTAL
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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 la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés amb NIF. R5800395E, pel servei prestat de 
dinamització, acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a 
Molins de Rei, durant el mes d’abril de 2020, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Data Factura Núm. RC
12020002157 V20-FAC01659 5.005,64€ 30/04/2020 12020000014496

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.

6.- Recursos Socioculturals. Expedient núm. 46/2020/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a 7 i TRIA, SAL, pel servei prestat de gestió de la Federació Obrera 
durant el mes d’abril de 2020.

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes d’abril de 2020 ha anat a 
càrrec de l’empresa 7 i Tria, SAL.

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 NIF Nom proveïdor Data Factura
12020002109 F19-1483 1.961,72 A61046017 7 I TRIA, SAL 30/04/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3020/336105/22799 Gestió Federació Obrera, d’acord amb la reserva de crèdit núm. 
12020000014486.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural, de data 20 de març de 2020, sobre el reconeixement de les factures dels 
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.
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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 571 de 20 de març de 2020 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 municipal vigent, 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 de negociat de recursos 
socioculturals, de data 5 de maig de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 6 de maig de 2020, 
amb les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import
7 I TRIA, SAL 12020002109 GESTIÓ I SUPORT D'ACTIVITATS 

30 H/SETMANA
1.961,72

TOTAL

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.



Acta JGL 19/05/2020
 SEC/SCC/mcsa

13/19
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a 7 i TRIA, SAL, amb NIF A61046017 pel servei prestat de gestió de la 
Federació Obrera durant el mes d’abril de 2020, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Data Factura RC Núm:
12020002109 F19-1483 1.961,72 30/04/2020 12020000014486

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.

7.- Serveis Socials. Expedient núm. 50/2020/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la 
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes d'abril.

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes d’abril de 2020, 
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

12020002156
V20-
FAC01658 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/04/2020 05/05/2020

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 12020000014849.

Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i 
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP, de data 19 de març de 2020, 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.
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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 la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de l’Oficina Administrativa, de 
data 8 de maig de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 de maig de 2020, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import

FUNDACIO PERE Servei Socioeducatiu del Centre Obert de
TARRES 12020002156  Molins de Rei durant el mes d'abril de 2020      2.809,59

TOTAL

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 la factura 
corresponent a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pels serveis prestats d’intervenció 
socioeducativa (Centre Obert) durant el mes d’abril de 2020, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12020002156 V20-FAC01658 2.809,59€

FUNDACIO 
PERE 
TARRES 30/04/2020 05/05/2020 12020000014849

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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8.- Serveis Socials. Expedient núm. 44/2020/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la 
FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE 
CATALUNYA pels SERVEIS PSICOSOCIALS de la Llar Municipal d'Àvis del mes 
de març.

Atès que el Servei Psicosocial de la Llar Municipal d’Avis Doctor. Josep Mestre, del 
mes de març de 2020, ha anat a càrrec de la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya.

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

12020001962 43335 2.802,24€

FUNDACIO S21 
DEL CONSORCI 
DE SALUT 22/04/2020 22/04/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231301/22706 Prestació servei atenció Psicosocial Llar d’Avis Doctor Josep 
Mestre, d’acord amb la reserva de crèdit número 1202000013856

Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i 
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP, de data 19 de març de 2020, 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.
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Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de l’Oficina Administrativa de 
l’ASP, de data 5 de maig de 2020, amb la supervisió de l’Interventor accidental, de data 
5 de maig de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 29 d’abril de 2020, amb 
les observacions següents:

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import

FUNDACIO S21 DEL CONSORCI Serveis psicosocials de Llar Municipal
DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL 12020001962 d'Avis Dr. Josep Mestre,Psicólogo 2.802,24
DE CAT Març Traballadora Social Animadora

TOTAL

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 la factura 
corresponent a la FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL 
DE CATALUNYA, pels serveis prestats del Psicosocial a la Llar d’Avis Doctor. Josep 
Mestre durant el mes de març de 2020, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12020001962 43335 2.802,24€

FUNDACIO 
S21 DEL 
CONSORCI 
DE SALUT 22/04/2020 22/04/2020 12020000013856

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.

9.- Serveis Socials. Expedient núm. 51/2020/APDRO.
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la 
FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE 
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CATALUNYA pels SERVEIS PSICOSOCIALS de la Llar Municipal d'Àvis del mes 
d'abril.

Atès que el Servei Psicosocial de la Llar Municipal d’Avis Dctr. Josep Mestre, del mes 
d’abril de 2020, ha anat a càrrec de la Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya.

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

12020002114 43347 2.629,65€

FUNDACIO S21 
DEL CONSORCI 
DE SALUT 30/04/2020 04/05/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231301/22706 Prestació servei atenció Psicosocial Llar d’Avis Dctr Josep Mestre, 
d’acord amb la reserva de crèdit número 1202000014861

Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i 
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP, de data 19 de març de 2020, 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 de la Cap de l’Oficina Administrativa de 
l’ASP, de data 8 de maig de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 de maig de 2020, amb 
les observacions següents:
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“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es 
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import

FUNDACIO S21 DEL Serveis psicosocials de Llar Municipal
CONSORCI DE SALUT I d'Avis Dr. Josep Mestre,Psicólogo
D'ATENCIO SOCIAL 12020002114 Abril Traballadora Social
DE CAT Animadora           2.629,65

TOTAL

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 la factura 
corresponent a la FUNDACIÓ S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL 
DE CATALUNYA, pels serveis prestats del Psicosocial a la Llar d’Avis Dctr. Josep 
Mestre durant el mes d’abril de 2020, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12020002114 43347 2.629,65€

FUNDACIO 
S21 DEL 
CONSORCI 
DE SALUT 30/04/2020 04/05/2020 12020000014861

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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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 i vint-i-cinc 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

27/01/2021  14:18:55

Xavi Paz Penche

La Secretària

28/01/2021   19:38:49

Sandra Castelltort Claramunt
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