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2/2020/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 21 de gener de 2020.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:16 hores del dia 21 de gener de 2020 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
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC

Excusen la seva absència els regidors:

Josep Maria Puiggari Troyano Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:16 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 16/01/2020 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 2/2020/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la JGL ordinària 01/2020, de 07.01.2020.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR

2.- Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 3/2019/ACOMS. 
 
Adhesió al contracte derivat D02 de l’acord marc del subministrament d’energia 
eléctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
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Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei es troba adherit al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder 
efectuar l’adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel 
mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o 
contractes dels serveis segons acord de la sessió del Ple de l’Ajuntament celebrat el 
dia 30 de gener de 2014.
 
Atès que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, adjudicar l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2015.05).

Atès que posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU.

Atès que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 
l’apartat anterior. 

Atès que en data 29 de març de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, va 
aprovar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membre del Consorci, segons al nova adjudicació en favor 
d’ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 201.050. D01).

Atès que en data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat.

Atès que en data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 

Atès que en data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera 
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb 
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destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit 
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la 
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a 
l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.

A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).

Atès que en data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 
va convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.

Atès que en data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió 
del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU. 

Atès l’informe, de 19 de desembre de 2019, del Cap de negociat d’Instal·lacions 
Tècniques en relació a l’adhesió al contracte derivat D02 de l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
que es transcriu a continuació:

“Atès que el nou contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp.2015.05 D02), serà un termini de dotze mesos, va des de l’1 de gener de 2020 al 
31 de desembre de 2020, i té les següents condicions econòmiques:

Terme d’energia Terme de potència

Preus (€/kWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

0,114198 0,100212 0,072623 Tarifa (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

0,145415 Tarifa (2.1A) 44,444710

0,167407 0,089370 Tarifa (2.1 DHA) 44,444710

0,129275 Tarifa (2.0 A) 38,043426

0,153682 0,074015 Tarifa (2.0DHA) 38,043426

*Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de 
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

Atès que aquesta contractació suposarà que, durant la durada del contracte, 
l’Ajuntament de Molins de Rei tindrà un preu fix de l’energia, exceptuant les 
modificacions fixades per les tarifes d’accés i d’altres conceptes regulats per la llei.

Atès que la previsió dels costos energètics de gener a desembre del 2020, pels 
contractes de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Molins de Rei és de, segons 
els quadres adjunts:
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Base Imposable 516.622,28 €
IVA (21 %) 108.490,68 €

Total 625.112,96 €

Per tot l’anteriorment exposat, aquest Negociat proposa l’adhesió a aquest nou 
contracte derivat pel període comprès entre l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre 
del 2020 i per un import total de 625.112,96 € (IVA inclòs).”

Atès que la despesa que comporta aquest contracte, s’executarà a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries que s’habilitin per aquest efecte en el pressupost 2020.

Atès els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05).

Atès el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D01).

Atès el Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de 
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D02).

Vista la Disposició Transitòria primera, apartat 5 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 2014/23UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014 (LCSP), segons la qual els contractes basats en acords marc 
o en sistemes dinàmics d’adquisició es regeixen per la normativa aplicable a aquets, 
que en el cas que ens ocupa és el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant 
TRLCSP).

Atès el TRLCSP, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de 
vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable. 

Atès l’article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal.
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Atès que d’acord amb la DA 2a del TRLCSP, i els arts. 23 i 24 de les bases d’execució 
del pressupost municipal la competència com a òrgan de contractació correspon a 
l’Alcalde.

Atès mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1187, de 26 de juny de 2019, l’Alcalde delega a 
la Junta de Govern Local les atribucions en matèria de contractació per les 
contractacions administratives i les concessions de serveis públics, qualsevol que sigui 
el procediment i la forma escollida per a la licitació, d’un valor estimat del contracte 
superior a 221.000 €.

Vist l’informe-proposta a la JGL, de 27 de desembre de 2019, de la Cap de l’oficina 
administrativa de SiT per assignació temporal de funcions S/DA 1521 de 28/08/19, 
amb els informes de la TAG de serveis jurídics, de 30 de desembre de 2019 i de 
l’interventor accidental, de 8 de gener de 2020.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar l’adhesió al  contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, de l'1 de gener de 2020 al 31 de 
desembre de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos 
més, amb les següents condicions econòmiques: 

Terme d’energia Terme de potència

Preus (€/kWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

0,114198 0,100212 0,072623 Tarifa (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

0,145415 Tarifa (2.1A) 44,444710

0,167407 0,089370 Tarifa (2.1 DHA) 44,444710

0,129275 Tarifa (2.0 A) 38,043426

0,153682 0,074015 Tarifa (2.0DHA) 38,043426

Segon.-Establir que tots els subministraments relacionats en els antecedents 
d’aquesta proposta, que incorporen tant enllumenats públics com dependències 
municipals, quedaran subjectes a aquest Acord marc, i que la previsió dels costos 
energètics pels dotze mesos compresos des de l’1 de gener de 2020 al 31 de 
desembre de 2020, dels contractes de subministrament elèctric de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, serà de: 

Base Imposable 516.622,28 €

IVA (21 %) 108.490,68 €

Total 625.112,96 €
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Tercer.- AUTORITZAR i disposar la despesa corresponent al present contracte a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’habilitin a tal efecte en el pressupost 
2020.

Quart.- DESIGNAR com a interlocutor i responsable del contracte al Cap de Negociat 
d’Instal·lacions Tècniques, o persona que el substitueixi, d’acord amb l’art. 52 del 
TRLCSP.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).

3.- Programes específics. Expedient núm. 126/2019/APDRO. 
 
Aprovar les despeses i reconeixement d'obligacions de les factures de 
Transvallas Zamora, SL per al lloguer del material de logística per a les activitats 
de cooperació dels caps de setmana de: maig i agost i les factures de la Fundació 
Pere Tarrés pel servei de dinamització, d’acollida, d’acompanyament i 
d’informació per a persones nouvingudes a Molins de Rei del 30 i 31 de juliol i dels 
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.

Atès que el lloguer de material de logística per a les activitats de cooperació dels caps 
de setmana dels mesos de maig i agost, ha anat a càrrec de l’empresaTransvallas 
Zamora, SL.

Atès que el servei de dinamització, d’acollida, d’acompanyament i d’informació per a 
persones nouvingudes a Molins de Rei del 30 i 31 de juliol i dels mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre, ha a anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació als serveis esmentats l’empresa Transvallas Zamora, SL i la 
Fundació Pere Tarrés han presentat a la Intervenció municipal per a la seva 
comptabilització les factures corresponents.

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a les aplicacions 
pressupostàries i reserves de crèdits, següents:

Tercer: TRANSVALLAS ZAMORA,S.L. NIF. B61664322

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recep
ció RC

12019004953 19-601

LLOGUER DE 
TAULES I 
CADIRES 
COOPERACIO 562,84€ 17/07/19 02/08/19 12019000033974

12019004996 19-607

LLOGUER DE 
TAULES I 
CADIRES 165,98€ 17/07/19 05/08/19 12019000033974
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COOPERACIO

12019005194 19-732

CADIRA 
PLEGABLE 
NEGRE 
TAULA DE 
RESINA 
182,9X75,2x74,3 
TRANSPORT 381,15€ 26/08/19 26/08/19 12019000033974

Tercer: FUNDACIO PERE TARRES NIF. R5800395E

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recep
ció RC

12019005937
V19-
FAC03602

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no… 5.005,64€ 30/09/19 02/10/19 12019000045473

12019006724
V19-
FAC04180

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 5.005,64€ 31/10/19 06/11/19 12019000045473

12019007357
V19-
FAC04401

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 333,72 21/11/19 21/11/19 12019000045473

12019007758
V19-
FAC04771

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 5.005,64€ 30/11/19 04/12/19 12019000045473
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12019008920
V19-
FAC05544

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 5.005,64 31/12/19 31/12/19 12019000045473

Atès l’informe del Cap de secció sociocultural, de data 24 de desembre de 2019, sobre 
el reconeixement de les factures de la Fundació Pere Tarrés pel servei de dinamització, 
d’acollida, d’acompanyament i d’informació per a persones nouvingudes a Molins de Rei 
del 30 i 31 de juliol i dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.

Atès l’informe del Cap de secció sociocultural, de data 9 de gener de 2020, sobre el 
reconeixement de les factures Transvallas Zamora, SL per al lloguer del material de 
logística per a les activitats de cooperació dels caps de setmana de: maig i agost.

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 de negociat de recursos 
socioculturals, de data 10 de gener de 2020.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 14 de gener 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



Acta JGL 21/01/2020
 SEC/SCC/mcsa

9/44
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

FUNDACIÓ PERE 
TARRES 12019008920

Servei de dinamització, 
d'acollida,d'acompanyament i 
informació per persones 
nouvingudes 5.005,64

FUNDACIÓ PERE 
TARRES 12019007758

Servei de dinamització, 
d'acollida,d'acompanyament i 
informació per persones 
nouvingudes 5.005,64

FUNDACIÓ PERE 
TARRES 12019007357

Servei de dinamització, 
d'acollida,d'acompanyament i 
informació per persones 
nouvingudes 333,72

FUNDACIÓ PERE 
TARRES 12019006724

Servei de dinamització, 
d'acollida,d'acompanyament i 
informació per persones 
nouvingudes 5.005,64

FUNDACIÓ PERE 
TARRES 12019005937

Servei de dinamització, 
d'acollida,d'acompanyament i 
informació per persones 
nouvingudes 5.005,64

TRANSVALLAS 
ZAMORA, SL 12019004953

Lloguer de taules i cadires 
cultura 562,84

TRANSVALLAS 
ZAMORA, SL 12019004996

Lloguer de taules i cadires 
cultura 165,98

TRANSVALLAS 
ZAMORA, SL 12019005194

Lloguer de taules i cadires 
cultura 381,15
TOTAL 21.466,25

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, amb efectes comptables 31 de 
desembre 2019, que es deriva de les factures corresponents a Transvallas Zamora, 
S.L., per al lloguer del material de logística per a les activitats de cooperació dels caps 
de setmana de: maig i agost, que es relacionen a continuació:

Tercer: TRANSVALLAS ZAMORA,S.L. NIF. B61664322

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recep RC
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ció

12019004953 19-601

LLOGUER DE 
TAULES I 
CADIRES 
COOPERACIO 562,84€ 17/07/19 02/08/19 12019000033974

12019004996 19-607

LLOGUER DE 
TAULES I 
CADIRES 
COOPERACIO 165,98€ 17/07/19 05/08/19 12019000033974

12019005194 19-732

CADIRA 
PLEGABLE 
NEGRE TAULA 
DE RESINA 
182,9X75,2x74,3 
TRANSPORT 381,15€ 26/08/19 26/08/19 12019000033974

Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit, amb efectes comptables 31 de 
desembre 2019, que es deriva de les factures corresponents a la Fundació Pere Tarrés 
pel servei de dinamització, d’acollida, d’acompanyament i d’informació per a persones 
nouvingudes a Molins de Rei del 30 i 31 de juliol i dels mesos de setembre, octubre, 
novembre i desembre, que es relacionen a continuació:

Tercer: FUNDACIO PERE TARRES NIF. R5800395E

Codi Número Descripció Import
Data 
Factura

Data 
Recep
ció RC

12019005937
V19-
FAC03602

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no… 5.005,64€ 30/09/19 02/10/19 12019000045473

12019006724
V19-
FAC04180

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 5.005,64€ 31/10/19 06/11/19 12019000045473

12019007357
V19-
FAC04401

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  333,72 21/11/19 21/11/19 12019000045473



Acta JGL 21/01/2020
 SEC/SCC/mcsa

11/44
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

persones 
no...

12019007758
V19-
FAC04771

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 5.005,64€ 30/11/19 04/12/19 12019000045473

12019008920
V19-
FAC05544

Servei de 
dinamització
, 
d'acollida,d'
acompanya
ment i 
informació 
per  
persones 
no... 5.005,64 31/12/19 31/12/19 12019000045473

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.

4.- Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 123/2019/APDRO. 
 
Aprovació de la reserva de crèdit i despesa de treballs diversos de manteniment 
de calefaccions.
 
Atès que ENERTECNIC SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, S.L ha presentat unes 
factures relatives a uns treballs a diverses dependències, 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
12019007756, Canvi vas d’expansió de la caldera 
d’aigua calenta LLAR D’AVIS DR. JOSEP MESTRE

155,06€

12019007757, Fer xoc tèrmic de l’acumulador 
d’aigua calenta POLIESPORTIU LA SÍNIA

181,50€

12019007832, Sac 25 Kg sal descalcificador ZONA 
ESPORTIVA RICARD GINEBREDA

112,53€

TOTAL 449,09€
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Atès que per fer front a la despesa que comporten les factures esmentades 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.4300.342401.21200 Conservació, Reparació i 
Manteniment Instal·lacions Esportives RC12019000043826 294,03€

N.4300.231301.21200 Conservació i Reparació 
Llar d’Avis Dr. J. Mestre RC12019000043829 155,06€

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.

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 i Cap de Mobilitat en assignació parcial, de data 9 de gener 
de 2020, amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor accidental 
de data 13 de gener 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 amb efectes comptables 31 de desembre de 2019 la despesa i 
reconeixement de crèdit que es deriva de les factures relatives a diversos treballs a 
diverses dependències, que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12019007756, Canvi vas d’expansió de la caldera 
d’aigua calenta LLAR D’AVIS DR. JOSEP MESTRE

155,06€
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12019007757, Fer xoc tèrmic de l’acumulador 
d’aigua calenta POLIESPORTIU LA SÍNIA

181,50€

12019007832, Sac 25 Kg sal descalcificador ZONA 
ESPORTIVA RICARD GINEBREDA

112,53€

TOTAL 449,09€

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.

S’incorpora a la sessió la regidora Sra. Jessica Revestido Romero.

5. Serveis Socials. Expedient núm. 128/2019/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de 
Preventium, Prevención de Riesgos Laborales, SAU, pels serveis prestats a la 
Llar d’Avis els mesos de setembre, octubre i noviembre de 2019.

Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de la factura de Preventium, 
Prevención de Riesgos Laborales SAU pels serveis prestats a la Llar d’Avis els mesos 
de setembre, octubre i novembre 2019.

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

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

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019007137
80020100016
24 3.127,00 PREVENTIUM 30/09/19 15/11/19

12019006910
80020100016
51 3.833,00 PREVENTIUM 31/10/19 12/11/19

12019007956
80020100016
57 3.388,70 PREVENTIUM 30/11/19 10/12/19

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231301/22796, d’acord amb les reserves de crèdit número 12019000039318, 
12019000045253 i 12019000045256 respectivament. 

Atès l’informe de la cap de l’oficina administrativa i la directora de l’ASP de data 7 de 
setembre referent a la situació de la contractació de l’ASP i a la previsió de la resolució 
de la previsió anòmala.

Atès els informes de la directora de la Llar d’Avis de dates 19 de novembre i 20 de 
desembre respectivament.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei 
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30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’art. 53  del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
així com el disposat a les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret 
número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcalde a la 
Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 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 de la Cap del Negociat de Serveis 
Socials de data 14 de gener de 2020.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 14 de gener 
de 2020 que es transcriu íntegrament a continuació: 

“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de les factures 
corresponents segons es detalla tot seguit:

Empresa Codi Servei Import

PREVENTIUM 12019007137
Servei assistència mèdica llar d’avis

3.127,00

PREVENTIUM 12019006910
Servei assistència mèdica llar d’avis

3.833,00

PREVENTIUM 12019007956
Servei assistència mèdica llar d’avis

3.388,70
TOTAL

10348,70

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.
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La qual cosa es fa constar als efectes oportuns.”

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

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

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

RC

12019007137
8002010
001624 3.127,00 PREVENTIUM 30/09/19 15/11/19

1201900003
9318

12019006910
8002010
001651 3.833,00 PREVENTIUM 31/10/19 12/11/19

1201900004
5253

12019007956
8002010
001657 3.388,70 PREVENTIUM 30/11/19 10/12/19

1201900004
5256

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.- Edificació. Expedient núm. 6/2018/LLIMA. 
 
Aprovar atorgar llicència d’obres majors per executar les obres destinades a la 
reforma i ampliació de l’habitatge 1r 1a de l’edifici situat al carrer Josep Folqué, 
núm. 4, d’aquest municipi, corresponent a l’expedient d’obres majors número 
OM2018-23.

Vist la sol·licitud presentada en data 5 de desembre de 2018, registre d’entrada núm. 
2018019596, per a l’obtenció de la llicència d’obres majors per a la reforma i ampliació 
de l’habitatge 1r 1a de l’edifici existent en la finca ubicada al núm. 4 del carrer de Sant 
Josep Folqué, d’aquest municipi, amb referència cadastral 8148826DF1884G0002UF.  

Vist la instància presentada en data 3 de gener de 2019, registre d’entrada núm. 
2019000162, a la que acompanyen justificant de pagament de les taxes i ICIO.    

Vist l’informe de deficiències emès per l’arquitecta municipal, cap del Negociat 
d’Edificació, de data 29 de gener de 2019.

Vist la instància presentada en data 27 de febrer de 2019, ID Registre E/001873-2019, 
sol·licitant un termini més llarg per poder presentar la documentació requerida, atès 
que la mateixa ha estat enviada al COAC per al seu visat.

Vist la instància presentada en data 5 d’abril de 2019, ID Registre E/003421-2019, a la 
que acompanyen només part de la documentació requerida.
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Vist la instància presentada en data 13 de juny de 2019, ID Registre E/005403-2019, a 
la que acompanyen la documentació pendent.

Vist la instància presentada en data 9 de juliol de 2019, a la que s’acompanya la 
conformitat al projecte dels altres ocupants de l’edifici.

Atès l’informe emès per l’arquitecta municipal, cap de Negociat d’Edificació, en data 11 
de juliol de 2019, favorable a la llicència sol·licitada per complir amb la normativa del 
PGM, i Decret 141/2012, sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i  
cèdula d’habitabilitat.

Vist que en data 17 de juliol de 2019 es notifica als interessats el requeriment de 
constitució de garantia corresponent a l’obligació de garantir el bon estat dels elements 
de la urbanització, garantia que s’ha de constituir de manera prèvia.

Vist que hi consta a l’expedient carta de pagament, amb data d’anotació 19/07/2019, 
corresponent al dipòsit de la fiança.

Vist la instància presentada en data 2 d’agost de 2019, registre d’entrada núm. 
2019013406, a la que acompanyen declaració jurada del contractista i certificat de 
situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT.

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

Vist l’informe jurídic emès en data 8 de gener de 2020 per l’Assessora Jurídica, Cap 
d’Edificació.

Vist l’informe proposta per la Junta de Govern Local signat per la Cap d’Edificació en 
data 10 de gener de 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 26 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Atorgar llicència d’obres majors núm. OM 2018-23, per executar les obres de 
reforma i ampliació de l’habitatge 1r 1a de l’edifici situat al carrer de Josep Folqué, 
núm. 4, d’aquest municipi, amb referència cadastral 8148826DF1884G0002UF, 
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució presentat, amb visat 2019001269, del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

Segon.- Subjectar la llicència a les condicions particulars i generals, que deriven de 
l’informe tècnic emès en data 11 de juliol de 2019, en el sentit següent:

CONDICIONS PARTICULARS
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1. Cal garantir, en tot moment, un correcte enllumenat de la via pública. Si, com a 
conseqüència de l’enderroc 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 .

2. Es tracta d’una obra inclosa en l’àmbit d’actuació  per a la remodelació  de les 
avingudes Barcelona i València a Molins de Rei, pel que caldrà adequar l’execució 
de l’obra (moviment de camions, ocupació de via pública, etc) al procés d’execució  
de les esmentades obres.

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. L’atorgament d’aquesta llicència no eximeix al seu titular d’obtenir altres permisos o 
autoritzacions legalment establerts que siguin competència d’altres administracions.

4. 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. 

5. 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.

6. 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. 
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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 
actuació vinculada amb les obres objecte d’aquesta llicència comportarà la 
immediata paralització de les obres. 

7. 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.

8. 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

9. Abans de l’inici de les obres, cal que el Coordinador de Seguretat i Salut, el Director 
de l’obra  i qui el promotor consideri oportú, es reuneixin amb el departament de Via 
Pública i Mobilitat, amb l’objectiu de coordinar els treballs d’execució de l’obra  amb 
l’ocupació de via pública i temes relacionats amb la mobilitat.

10. Si durant l’execució de les obres es fa alguna variació en el projecte, caldrà 
diferenciar si son 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 les 
fiances dipositades 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.
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- Còpia de la sol·licitud d’alta del Cadastre, del Centre de Gestió Cadastral i 
Cooperació Tributària, degudament segellada.

- Registre de l’aparell elevador per l’òrgan competent,  per la seva posada en servei.
- 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 de l’obra As-
Built, sens perjudici del compliment del punt 10 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.

7.- Innovació i Empresa. Expedient núm. 4/2020/SUBCO. 
 
Aprovar la concessió de subvencions de les quotes mensuals del RETA (règim 
especial de treballadors autònoms) a les persones desocupades que 
s’estableixin com a autònomes. 

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de 
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de 
treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini  per la 
presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 30 
de novembre de 2019. 
L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número 
de registre CVE2019009818, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web 
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al DOGC, no s’han 
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presentat al·legacions, i l’extracte de la convocatòria registrada en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS: 453428) es publica al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 10 de maig de 2019, amb número de registre  CVE2019016975. 

Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o 
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu.

L’art 7.1 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i 
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:

President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o 
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local, i la Cap del Negocit d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en 
que deleguin.

Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.

L’art 7.2 de les esmentades Bases estableix que la comissió verificarà que el/la 
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que 
compleix els requisits establerts en les bases. 

L’art 5 de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei 
subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat 
Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els dotze  primers mesos un 
cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un 
import màxim total de 800€. 

Segons l’acta del dia 8 de gener de 2020 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha 
verificat que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits 
establerts en les bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions de 
les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les 
persones desocupades que s’estableixin com a autònomes:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

30/08/2019 SANDRA SEGURA SERNA 46816839V

30/08/2019 LAIA GARCIA PEÑA 38142198X

11/10/2019 JUAN ANTONIO SOTO VILA 40349096N

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

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ
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30/08/2019 SANDRA SEGURA SERNA 46816839V 800 €

30/08/2019 LAIA GARCIA PEÑA 38142198X 800 €

11/10/2019 JUAN ANTONIO SOTO VILA 40349096N 800 €

Vist la RC número 12019000013929 comptabilitzada en data 3 de maig de 2019 per 
import de 20.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47000, del pressupost 2019.

Atès la disposició pressupostaria de 20.000 € a l’aplicació pressupostària  
Subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònoms 
5200.433101.47000 del pressupost 2019. 

Vist que en la Junta de Govern Local de vint-i-nou de juliol de 2019 es va adoptar entre 
d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvenció 
sol·licitades de persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per un total de 5.172,97 €

Vist que en la Junta de Govern Local de cinc de novembre de 2019 es va adoptar 
entre d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvenció 
sol·licitades de persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per un total de 4.365,94 €

Vist Proposta d’Acord a la Junta de Govern Local de vint-i-u de gener de 2.020 
signada pel President de SCPE per import de 5.320,01€ i ARC número 
12019000044136

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000047272, per 
import de 2.400 €.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47000 del pressupost 2019. 
per fer front a les despeses de 2.400 €.

Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, segons l’article 
7.3. de les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les 
quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones 
desocupades que s’estableixin com a autònomes, aprovades al ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 2019.

Vist l’informe-proposta a la Junta de Govern Local signat per la Cap del Negociat 
d’Empresa en data 9 de gener de 2020, amb l’informe econòmic favorable de 
l’Interventor accidental de data 9 de gener de 2020 i la supervisió interna de la 
Directora de Serveis de DIPEL de data 10 de gener de 2020.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de 
subvenció que s’especifica:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ

30/08/2019 SANDRA SEGURA SERNA 46816839V 800 €
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30/08/2019 LAIA GARCIA PEÑA 38142198X 800 €

11/10/2019 JUAN ANTONIO SOTO VILA 40349096N 800 €

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 2.400 €.

Tercer.- Notificar als sol·licitants la concessió de la subvenció.

Quart.- Notificar als sol·licitants en la resolució de la concessió de la subvenció que el 
pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 11.1 de les bases reguladores 
específiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les 
subvencions a Empresa. 

Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base de Datos Nacional 
de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.

 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

8.- Serveis Socials. Expedient núm. 120/2019/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de la 
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes de noviembre i del 
Centre Obert de Nadal, i de la factura de l' EMPRESA DE AUTOCARES CER S.A. 
pels serveis prestats de Transport Adaptat del mes de novembre.

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de novembre 
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

12019007759
V19-
FAC04770 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/11/2019 04/12/2019

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 12019000045406.

Atès que el servei d’activitats socioeducatives de Nadal (Centre Obert de Nadal) del 
mes de desembre 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

12019008381 V19- 3.250,00€ FUNDACIO PERE 17/12/2019 17/12/2019
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FAC05160 TARRES

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 12019000045411.

Atès que el servei de transport adaptat al centre de dia del mes de novembre de 2019 
ha anat a càrrec de l’Empresa de Autocares CER, SA.

Atès que en relació a aquests serveis esmentats s’ha presentat a la Intervenció 
municipal per a la seva comptabilització la factura següent:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12019007712 19/229 3.960,00€

EMPRESA DE 
AUTOCARES 
CER, S.A 30/11/2019 03/12/2019

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 12019000042651.

Atès l’informe de la directora de l’ASP, de data 14 d’agost de 2018, sobre el 
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de 
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2019, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit 
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, 
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació 
pública.

Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 27 
de desembre de 2019, amb la supervisió de la Directora de l’ASP, de data 7 de gener 
de 2020.
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Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 7 de gener 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 TARRES 12019008381 Gestió de l'activitat de Nadal al Centre

Obert de Molins de Rei (PS-19209)      3.250,00
FUNDACIO PERE TARRES 12019007759 Gestió de l’activitat Centre Obert          2.809,59

EMPRESA DE AUTOCARES 12019007712 Servei de Transport adaptat persones
CER, SA discapacitat i gent gran                         3.960,00

TOTAL 10.019,59

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, pel servei prestat d’intervenció 
socioeducativa (Centre Obert) durant el mes de novembre de 2019, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12019007759 V19-FAC04770 2.809,59€

FUNDACIO 
PERE 
TARRES 30/11/2019 04/12/2019 12019000045406

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

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12019008381 V19-FAC05160 3.250,00€

FUNDACIO 
PERE 
TARRES 17/12/2019 17/12/2019 120190045411
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Tercer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a l’Empresa de Autocares CER, SA, pel servei prestat de transport 
adaptat al centre de dia durant el mes de novembre de 2019, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12019007712 19/229 3.960,00€

EMPRESA DE 
AUTOCARES 
CER, S.A 30/11/2019 03/12/2019 120190042651

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

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

9.- Innovació i Empresa. Expedient núm. 71/2019/SUBCO. 
 
Aprovar la concessió de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la 
contractació de persones aturades de Molins de Rei.

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de 
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació 
de persones aturades de Molins de Rei i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, 
obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva 
de les bases, fins el dia 30 d’octubre de 2019.

L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número 
de registre CVE2019009815, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web 
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al BOPB i a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS: 453375), de data 10 de maig de 2019, amb 
número de registre CVE2019016958.

Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o 
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu. 

L’art 9 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i 
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:
President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o 
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local, i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en 
qui delegui.
Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.
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Segons l’art 9 de les esmentades Bases, la comissió verificarà que l’empresa 
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que 
compleix els requisits establerts en les bases. 

Segons l’art 6 de les esmentades Bases, l'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà 
el 50% de les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’empresa dels 
treballadors contractats per un període mínim de sis mesos, sent la quantitat màxima 
de 4.200€. El cost salarial mensual màxim imputable a l’assignació econòmica serà el 
següent:

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

En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, les quanties anteriors es 
calcularan proporcionalment a la jornada efectivament contractada, essent el mínim 
exigible el 50% de la jornada laboral complerta.

Segons l’acta del dia 19 de desembre de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha 
verificat que les sol·licituds que es relacionen a continuació han acreditat el requisit 
que li mancava a l’acta de la comissió de data 4 de juliol de 2019:

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA
NOM I COGNOMS 

PERSONA 
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

MANQUEN 
ACREDITAR 
REQUISITS

27/5/2019 IDESA ACCESORIOS, 
SA A58439043 OTTO HERNANN X1952936Y Legalització 

de l’activitat

18/6/2019 LAURA HERNANDEZ 
ESPARZA 47168655W

LAURA 
HERNANDEZ 
ESPARZA

47168655W Legalització 
de l’activitat

Segons l’acta del dia 19 de desembre de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha 
verificat que l’empresa que es relaciona a continuació, ha presentat escrit mitjançant 
instància al Registre General de l’Ajuntament comunicant la renúncia a la sol·licitud de 
subvenció sol·licitada:

EMPRESA NIF 
EMPRESA

NOM I COGNOMS 
PERSONA 

REPRESENTANT
DNI 

REPRESENTANT

DATA INSTÀNCIA 
RENÚNCIA 

SOL.LICITUD 
SUBVENCIÓ

JOAN BONASTRE, SA A08639155 JORDI BONASTRE 
SALAT 35003049Q 10/12/2019

Segons l’acta del dia 19 de desembre 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 segons l’art. 8, i es calcula la subvenció que s’ha d’atorgar al 
sol·licitant, segons jornada laboral prevista que s’informa en el document “sol·licitud 
d’oferta de treball normalitzat (annex 3 )”, segons s’especifica a l’art. 6 de les bases:



Acta JGL 21/01/2020
 SEC/SCC/mcsa

27/44
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

 
DATA 

SOL·LICITUD EMPRESA NIF 
EMPRESA

NOM  I COGNOMS 
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

27/5/2019
 IDESA 
ACCESORIOS, SA A58439043 OTTO HERNANN X1952936Y 7.800€

18/6/2019
LAURA 
HERNANDEZ 
ESPARZA

47168655W LAURA HERNANDEZ 
ESPARZA 47168655W 3.600€

Vista la RC (retenció de Crèdit per a despeses) número 12019000013926 per import 
de 45.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47001 Subvencions a empreses i 
entitats empresarials per la contractació de desocupats dels pressupostos de 
l’Ajuntament de Molins de Rei amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les 
Polítiques Socials Municipals 2016-2019.

Atès la disposició pressupostaria de 45.000€ a l’aplicació pressupostària Subvencions 
a empreses i entitats empresarials per la contractació de persones de desocupats de 
Molins de Rei 5200.433101.47001 del pressupost 2019.

Vist que en la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2019 es va adoptar entre 
d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvencions 
sol.licitades per empreses i entitats empresarials de Molins de Rei per la contractació 
de persones aturades, per un total de 28.950€.

Vist que en la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2019 es va adoptar 
entre d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvencions 
sol.licitades per empreses i entitats empresarials de Molins de Rei per la contractació 
de persones aturades, per un total de 3.600€.

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000045184, per 
import de 11.400€.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47001 per fer front a les 
despeses de 11.400€.

Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, segons l’art. 9 
de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats 
empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, aprovades 
al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el cinc de març 
de 2019.

Vist l’informe-proposta a la Junta de Govern Local signat per la Cap del Negociat 
d’Empresa en data 25 d’octubre de 2019, amb l’informe econòmic favorable de 
l’Interventor accidental de data 25 d’octubre de 2019 i la supervisió interna de la 
Directora de Serveis de DIPEL de data 28 d’octubre 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:
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DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA NIF 

EMPRESA
NOM  I 

COGNOMS 
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

27/5/2019
IDESA 
ACCESORIOS, 
SA

A58439043 OTTO 
HERNANN X1952936Y 7.800€

18/6/2019
LAURA 
HERNANDEZ 
ESPARZA

47168655W
LAURA 
HERNANDEZ 
ESPARZA

47168655W 3.600€

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 11.400€.

Tercer.- Notificar a cadascun dels sol·licitants la concessió de la subvenció.

Quart.- Notificar a cadascun dels sol·licitants en la resolució de la concessió de la 
subvenció que el pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 14 de les bases 
reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats 
empresarials per a la contractació de persones desocupades de Molins de Rei, i donar 
compliment al que estableix l’art. 4, 5, 10, 11, 12, 15 i 17 de les bases. 

Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les 
subvencions a Empresa.

Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base Nacional de Datos 
Nacional de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.

 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

10.- Innovació i Empresa. Expedient núm. 69/2019/SUBCO. 
 
Aprovació i denegació 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.
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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). 

 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 18 de desembre 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 
REPRESENTA
NT

25/10/2019 TRÀFECS CAMINA S.L. B64666449 GLÒRIA DE LA FLOR CARO 46810278B

05/11/2019
RUTES PIRINEUS TURISME 
ACTIU DE MUNTANYA, S.L. B66145095 XAVIER

ARMENGOL 
SANCHEZ 46816569T

11/11/2019 MELICO 46818061C NURIA CERA CASTILLO 46818061C

18/11/2019 FERRANSA ASSESSORS, S.L. B66371634 FERNANDO SAEZ PUJOL 79281542J

27/11/2019 SET JEVIC, S.L. B66861360 JOSE MANUEL PORRAS CABALLERO 79281764M

29/11/2019 ESFERA CREIX, S.L. B66933300 ANNA
DE SANTIAGO 
SANTACANA 47783296Z
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Segons l’acta del dia 18 de desembre 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: 

(1) - Les factures presentades inclouen el cost del disseny de botiga online, la renovació anual 
allotjament web, el cost mensual de gestió de xarxes socials i el pressupost d’una tablet.
(2) -  La factura presentada inclou les despeses d’optimització programació per a web 
responsive, disseny maquetació de pàgines de venta de producte online, optimitació de la base 
de dades i integració de la nova web amb el gestor de continguts. 
(3) - El pressupost presentat inclou les despeses de disseny de la botiga online, programació 
web i introducció dels productes.
(4) - El pressupost presentat inclou les despeses de redisseny, millora i publicació d'un lloc web 
amb posicionament SEO.
(5) - El pressupost presentat inclou les despeses de contracte anual de software de gestió 
comercial (actualització, suport, empreses, usuaris) i una quota mensual de proveïdor de 
solucions web (domini, pàgina web i correu).
(6) – Les factures presentades inclouen les despeses d’adaptació a la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información (LSSI ) i renovació hosting de pàgines web.

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    5200.433101.47002 del 
pressupost 2019. 

Vist que en la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2019 es va adoptar entre 
d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvencions per a 
autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, per un total de 4.500€.

Vist que en la Junta de Govern Local de data 19 de novembre de 2019 es va adoptar 
entre d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvencions 
per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, per un total de 4.500€.

Vist que existeix crèdit a la partida 5200.433101.47002 del pressupost 2019 per fer 
front a les despeses de 6.000 €. 

Vist l’art. 13.2 de les esmentades Bases que estableix que la concessió de les 
subvencions resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
moment de la resolució d’atorgament. 

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA

NIF 
EMPRESA

NOM PERSONA 
REPRESENTANT

COGNOMS  
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

25/10/2019 TRÀFECS CAMINA S.L. B64666449 GLÒRIA DE LA FLOR CARO 46810278B (1) 1.500€

05/11/2019
RUTES PIRINEUS TURISME 
ACTIU DE MUNTANYA, S.L. B66145095 XAVIER ARMENGOL SANCHEZ 46816569T (2) 1.500€

11/11/2019 MELICO 46818061C NURIA CERA CASTILLO 46818061C (3) 1.500€

18/11/2019 FERRANSA ASSESSORS, S.L. B66371634 FERNANDO SAEZ PUJOL 79281542J (4) 1.500€

27/11/2019 SET JEVIC, S.L. B66861360 JOSE MANUEL PORRAS CABALLERO 79281764M (5) 1.246,64€

29/11/2019 ESFERA CREIX, S.L. B66933300 ANNA
DE SANTIAGO 
SANTACANA 47783296Z (6)1.500,00€
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Vist l’art. 7.1 de les esmentades Bases que estableix que la concessió de la subvenció 
s’efectuarà per ordre de registre d’entrada. 

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 1201900004643, per 
import de 6.000 €.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47002 del pressupost 2019 
per fer front a les despeses de 6.000 €.

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 signat per la Cap del Negociat 
d’Empresa en data 20 de desembre de 2019, amb l’informe econòmic favorable de 
l’Interventor accidental de data 20 de desembre de 2019 i la supervisió interna de la 
Directora de Serveis de DIPEL de data de 23 de desembre 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:

Segon.- Denegar als sol•licitants que es relacionen a continuació l’ import de 
subvenció que s’especifica en cada cas per manca de crèdit suficient en el moment de 
la resolució d’atorgament, segons art. 13.2 de les bases:

Tercer.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de  6.000 €.

Quart.- Notificar a cadascun dels sol·licitants la concessió o denegació de la 
subvenció.

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA

NIF 
EMPRESA

NOM PERSONA 
REPRESENTANT

COGNOMS  
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

25/10/2019 TRÀFECS CAMINA S.L. B64666449 GLÒRIA DE LA FLOR CARO 46810278B 1.500€

05/11/2019
RUTES PIRINEUS TURISME 
ACTIU DE MUNTANYA, S.L. B66145095 XAVIER ARMENGOL SANCHEZ 46816569T

1.500€

11/11/2019 MELICO 46818061C NURIA CERA CASTILLO 46818061C 1.500€

18/11/2019 FERRANSA ASSESSORS, S.L. B66371634 FERNANDO SAEZ PUJOL 79281542J 1.500€

DATA 
SOL·LICITUD EMPRESA

NIF 
EMPRESA

NOM PERSONA 
REPRESENTANT

COGNOMS  
REPRESENTANT

DNI 
REPRESENTANT

IMPORT 
SUBVENCIÓ

27/11/2019 SET JEVIC, S.L. B66861360 JOSE MANUEL PORRAS CABALLERO 79281764M 1.246,64€

29/11/2019 ESFERA CREIX, S.L. B66933300 ANNA
DE SANTIAGO 
SANTACANA 47783296Z

1.500,00€
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Cinqué.- 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. 

Sisè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les 
subvencions  a Empresa. 

Setè.- 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

11.- Innovació i Empresa. Expedient núm. 65/2019/SUBCO. 
 
Aprovar la concessió de subvencions a les persones desocupades que 
s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat 
econòmica 

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de 
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la 
convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini  per la presentació de sol·licituds, a 
partir de l’aprovació definitiva  de les bases, fins el dia 30 d’octubre de 2019. 

L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número 
de registre CVE 2019009817, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web 
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al DOGC i a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, de data 10 de maig de 2019, amb número de registre 
CVE 2019016865. 

Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o 
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu. 

L’article 9 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i 
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:

President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o 
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local, i la Cap del Negociat d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en 
qui deleguin. 
Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.
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La comissió verificarà que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins 
del termini establert, i que compleix els requisits i obligacions establerts als articles 4 i 
5 de les bases. 

L’article 6 de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei 
aportarà un ajut fins a un màxim de 1.500 € per persona emprenedora que ubiqui el 
local de la seva activitat a Molins de Rei pel finançament de les següents despeses: 

 Quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els sis primers 
mesos de l’alta. 

 L’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat i ICIO. 
 L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment. 
 El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte/a o 

enginyer/a. 
 Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions 

registrals.
 Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina 

o parada de mercat ubicada a Molins de Rei, amb un màxim del 50% de 
subvenció i per un import màxim de 250 € al mes, fins a 6 mesos.

 Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que 
prèviament hagin estat pressupostades en el pla d’empresa. 

Segons l’acta del dia 16 de desembre de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha 
verificat que la sol·licitud presentada que es relaciona a continuació ha presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleix els requisits establerts 
en les bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions a les persones 
aturades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat 
econòmica: 

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

23/10/2019 NURIA SANCHEZ BALAGUÉ 38072102H

30/10/2019
DEGNIS DEL 
CARMEN BRICEÑO BRICEÑO 48141764-G

També ha verificat que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible que els hi mancava a l’apartat 8.C de les bases segons es va 
detectar a les sol·licituds revisades en la comissió anterior del dia 21 d’octubre de 
2019:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

02/10/2019 JORDI BELLES RAMISA 47798163T

03/10/2019 GUILLERMO FUENTES SANMARTIN 38819517W

També ha verificat que les sol·licituds que es relacionen a continuació no acrediten el 
compliment dels requisits establerts en les bases,  a l’apartat 5:
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DATA 
SOL·LICIT
UD NOM COGNOMS DNI

Manquen 
requisits apartat 
5

30/08/2019 SANDRA SEGURA SERNA 46816839V

No acredita estar 
en possessió dels 
permisos exigibles 
de l’activitat.

11/10/2019
JUAN 
ANTONIO SOTO VILA 40349096N

No acredita estar 
en possessió dels 
permisos exigibles 
de l’activitat.

24/10/2019 ADRIAN BOGDAN BOLBA X6554780X

No acredita estar 
en possessió dels 
permisos exigibles 
de l’activitat.

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

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ

02/10/2019 JORDI BELLES RAMISA 47798163T (1) 1.500 €

03/10/2019 GUILLERMO FUENTES SANMARTIN 38819517W (2) 1.350 €

23/10/2019 NURIA SANCHEZ BALAGUÉ 38072102H (3) 1.500 €

30/10/2019
DEGNIS DEL 
CARMEN BRICEÑO BRICEÑO 48141764-G (4) 1.500 €

(1) - Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (952,36 € ), l’import 
de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un arquitecte o enginyer (605 €) , total 
despesa 1.557 € . Import màxim subvenció 1.500 €.(Art. 6 de les bases).

(2) - Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (1.093,50 €), 
l’import corresponent a 2 mesos de despeses de lloguer  (màxim 250 € mensuals que 
equival a 500 €) i altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat com la taxa per 
arranjament de façana (50,67 €) i taxa per permís col·locació rètol (24,08 €), total despeses 
1.668,25 € . Import màxim subvenció 1.500 €. (Art. 6 de les bases). 

        Tenint en compte que la persona beneficiaria de la subvenció no ha fet la formació 
obligatòria  
        segons els articles 5 i 11 establerts a les bases reguladores es veurà penalitzada amb una 
        reducció del 10% per no assistir-hi,sent el total a atorgar de 1.350 € 

(3) - Inclou les següents despeses:). l’import de la taxa municipal d’obertura (344,32€ ), l’import 
corresponent a 1 mes de despeses de lloguer  (màxim 250 € mensuals) i altres despeses 
relacionades amb l’inici de l’activitat de publicitat inicial i elements de promoció ( 
824,10+85,20 € = 909,30 €), total despeses 1.503,62 € . Import màxim subvenció 1.500 €. 
(Art. 6 de les bases).  
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(4) - Inclou les següents despeses: l’import de la taxa municipal d’obertura (769,08 €), i l’import 
corresponent a 3 mesos de despeses de lloguer  (màxim 250 € mensuals que equival a 750 
€) , total despesa 1.519,08 € . Import màxim subvenció 1.500 €.(Art. 6 de les bases).

Vist la RC número 12019000013883 comptabilitzada en data 3 de maig de 2019 per 
import de 15.000 € amb càrrec a la partida  5200.433101.47003,  del pressupost 2019.

Atès la disposició pressupostaria de 15.000€ a l’aplicació pressupostària  Subvencions 
a les persones desocupades que s’estableixin com autònoms (despeses local) 
5200.433101.47003 del pressupost 2019. 

Vist que en la Junta de Govern Local de vint-i-nou de juliol de 2019 es va adoptar entre 
d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvenció 
sol·licitades de persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per un total de  3.000 €.

Vist que en la Junta de Govern Local de cinc de novembre de 2019 es va adoptar 
entre d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvenció 
sol·licitades de persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per un total de  1.500 €.

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000044134, per 
import de 5.850 €.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47003 del pressupost 2019 
per fer front a les despeses de 5.850 €. 

Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local segons l’article 9 
de les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a les 
persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa 
d’una activitat econòmica aprovades al ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió 
ordinària celebrada el dia 5 de març de 2019.

Vist l’informe-proposta a la Junta de Govern Local signat per la Cap del Negociat 
d’Empresa en data 17 de desembre de 2019, amb l’informe econòmic favorable de 
l’Interventor accidental de data 17 de desembre de 2019 i la supervisió interna de la 
Directora de Serveis de DIPEL de data 18 de desembre de 2019.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de 
subvenció que s’especifica:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ

02/10/2019 JORDI BELLES RAMISA 47798163T 1.500 €

03/10/2019 GUILLERMO FUENTES SANMARTIN 38819517W 1.350 €

23/10/2019 NURIA SANCHEZ BALAGUÉ 38072102H 1.500 €

30/10/2019 DEGNIS DEL BRICEÑO BRICEÑO 48141764G 1.500 €
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CARMEN

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 5.850 € .

Tercer.- Notificar a cadascun dels sol·licitants la concessió de la subvenció.

Quart.- Notificar a cadascun dels sol·licitants en la resolució de la concessió de la 
subvenció que el pagament s’abonarà segons el que estableix els articles 13 i 16 de 
les bases reguladores específiques de subvencions a les persones desocupades que 
s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les 
subvencions a  Empresa. 

Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base de Datos Nacional 
de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.

12.- Innovació i Empresa. Expedient núm. 64/2019/SUBCO. 
 
Aprovar la concessió de subvencions de les quotes mensuals del RETA (règim 
especial de treballadors autònoms) a les persones desocupades que 
s’estableixen com a autònomes

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia cinc de 
març de 2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de 
treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini  per la 
presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 30 
de novembre de 2019. 
L’acord s’ha exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 22 de març de 2019, amb número 
de registre CVE2019009818, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web 
municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es 
considerin convenients. Un cop publicat l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, es va inserir l’anunci amb extracte de la publicació al DOGC, no s’han 
presentat al·legacions, i l’extracte de la convocatòria registrada en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS: 453428) es publica al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 10 de maig de 2019, amb número de registre  CVE2019016975. 

Va finalitzar el termini d’informació pública sense haver- se presentat al·legacions i/o 
reclamacions, i l’acord inicialment adoptat es va esdevenir definitiu. 

L’art 7.1 de les Bases definitives estableix que les sol·licituds seran objecte d'estudi i 
d'informe per part de la comissió avaluadora, que és l’òrgan competent per a la 
instrucció del procediment, constituïda per les persones següents:

President: El President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local o 
el regidor d’empresa.
Vocals: La directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica 
Local, i la Cap del Negocit d’Empresa o tècnics de l’Ajuntament de Molins de Rei en 
que deleguin.
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Secretari: Un treballador de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.

L’art 7.2 de les esmentades Bases estableix que la comissió verificarà que el/la 
sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que 
compleix els requisits establerts en les bases. 

L’art 5 de les esmentades Bases estableix que l'Ajuntament de Molins de Rei 
subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat 
Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els dotze  primers mesos un 
cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un 
import màxim total de 800€. 

Segons l’acta del dia 16 de desembre de 2019 la comissió avaluadora s’ha reunit i ha 
verificat que les sol·licituds que es relacionen a continuació han presentat la 
documentació exigible, dins del termini establert, i que compleixen els requisits 
establerts en les bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions de 
les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les 
persones desocupades que s’estableixin com a autònomes:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

12/08/2019 ANA YANCI
GONZALEZ 
MALDONADO Y-3345749-E

26/08/2019 GUILLERMO FUENTES SANMARTIN 38819517W

20/09/2019 POL BARCONS VALERO 47795484N

02/10/2019 JORDI BELLES RAMISA 47798163T

03/10/2019 SERGIO VIÑALS VILLARINO 47784282B

28/10/2019 NURIA SANCHEZ BALAGUE 38072102H

30/10/2019
DEGNIS DEL 
CARMEN BRICEÑO BRICEÑO 48141764-G

També ha verificat que les sol·licituds que es relacionen a continuació no acrediten el 
compliment dels requisits establerts en les bases, a l’art.4:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

Manquen requisits 
art. 4

30/08/2019 SANDRA
SEGURA 
SERNA 46816839V

No acredita estar en 
possessió dels 
permisos exigibles 
de l’activitat.

30/08/2019 LAIA
GARCIA 
PEÑA 38142198X

No acredita estar en 
possessió dels 
permisos exigibles 
de l’activitat.
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11/10/2019 JUAN ANTONIO SOTO VILA 40349096N

No acredita estar en 
possessió dels 
permisos exigibles 
de l’activitat

29/11/2019 JORGE RAFAEL 
ORTEGA 
ROMAN X7404633J

També ha verificat que la sol·licitud que es relaciona a continuació ha presentat 
instància de renúncia a la subvenció en data 05/12/2019 amb numero de registre 
22218, ja que es va donar de baixa d’autònom en data 04/12/2019:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

29/11/2019 JORGE RAFAEL ORTEGA ROMAN X7404633J

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

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ

12/08/2019 ANA YANCI
GONZALEZ 
MALDONADO Y-3345749-E 800 €

26/08/2019 GUILLERMO FUENTES SANMARTIN 38819517W 800 €

20/09/2019 POL BARCONS VALERO 47795484N 680,01

02/10/2019 JORDI BELLES RAMISA 47798163T 720,00

03/10/2019 SERGIO VIÑALS VILLARINO 47784282B 720,00

28/10/2019 NURIA SANCHEZ BALAGUE 38072102H 800 €

30/10/2019
DEGNIS DEL 
CARMEN BRICEÑO BRICEÑO 48141764-G 800 €

Vist la RC número 12019000013929 comptabilitzada en data 3 de maig de 2019 per 
import de 20.000€ amb càrrec a la partida 5200.433101.47000, del pressupost 2019.

Atès la disposició pressupostaria de 20.000 € a l’aplicació pressupostària  
Subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònoms 
5200.433101.47000 del pressupost 2019. 

Vist que en la Junta de Govern Local de vint-i-nou de juliol de 2019 es va adoptar entre 
d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvenció 
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sol·licitades de persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per un total de 5.172,97 €

Vist que en la Junta de Govern Local de cinc de novembre de 2019 es va adoptar 
entre d’altres acords aprovar la concessió i la disposició de la despesa de subvenció 
sol·licitades de persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, per un total de 4.365,94 €

Vist l’ARC (Autorització de la despesa sobre retingut) número 12019000044136, per 
import de 5.320,01 €.

Atès que existeix crèdit suficient a la partida 5200.433101.47000 del pressupost 2019. 
per fer front a les despeses de 5.320,01 €.

Atès que l’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local, segons l’article 
7.3. de les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les 
quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones 
desocupades que s’estableixin com a autònomes, aprovades al ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 2019.

Vist l’informe-proposta a la Junta de Govern Local signat per la Cap del Negociat 
d’Empresa en data 17 de desembre de 2019, amb l’informe econòmic favorable de 
l’Interventor accidental de data 17 de desembre de 2019 i la supervisió interna de la 
Directora de Serveis de DIPEL de data 18 de desembre de 2019.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Concedir als sol·licitants que es relacionen a continuació l’import de 
subvenció que s’especifica:

DATA 
SOL·LICITUD NOM COGNOMS DNI

IMPORT 
SUBVENCIÓ

12/08/2019 ANA YANCI
GONZALEZ 
MALDONADO

Y-3345749-
E 800 €

26/08/2019 GUILLERMO FUENTES SANMARTIN 38819517W 800 €

20/09/2019 POL BARCONS VALERO 47795484N 680,01

02/10/2019 JORDI BELLES RAMISA 47798163T 720,00

03/10/2019 SERGIO VIÑALS VILLARINO 47784282B 720,00

28/10/2019 NURIA SANCHEZ BALAGUE 38072102H 800 €

30/10/2019
DEGNIS DEL 
CARMEN BRICEÑO BRICEÑO 48141764-G 800 €

Segon.- Aprovar la disposició de la despesa (fase D) per un import total de 5.320,01 €.

Tercer.- Notificar als sol·licitants la concessió de la subvenció.

Quart.- Notificar als sol·licitants en la resolució de la concessió de la subvenció que el 
pagament s’abonarà segons el que estableix l’art. 11.1 de les bases reguladores 
específiques de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.
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Cinquè.- Traslladar l’acord de la Junta de Govern Local de la concessió de les 
subvencions a Empresa. 

Sisè.- Publicar l’acord de concessió de les subvencions a la “Base de Datos Nacional 
de Subvenciones”, d’acord amb la Llei General de Subvencions.

 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

13.- Edificació. Expedient núm. 8/2019/LLIMA. 
 
Aprovar atorgar llicència d’obres majors núm. OM2019-05, per executar les obres 
destinades a la remunta d’edificació existent per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer Pintor Fortuny, núm. 4, 
d’aquest municipi.

Vist la sol·licitud presentada en data 7 de març de 2019, registre d’entrada núm. 
2019004610, per a l’obtenció de la llicència d’obres majors per a la remunta 
d’edificació existent per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en la 
finca ubicada al núm. 4 del carrer del Pintor Fortuny, d’aquest municipi, amb referència 
cadastral 7855907DF1875F0001TJ, i documentació complementària aportada amb 
instància de data 11 de març de 2019, registre d’entrada núm. 2019004805.      

Atès que d’acord amb la memòria del projecte la construcció existent té una superfície 
de 40 m2 amb ús de magatzem, cobert amb terrat a la catalana i es proposa construir 
un habitatge unifamiliar en dues plantes (PB+1) i un badalot per accés a la coberta, 
amb enderroc de la coberta actual i remunta.

Vist l’informe favorable sobre l’Annex Tècnic d’instal·lació d’energia solar, emès pel 
Cap de Negociat d’Instal·lacions Tècniques, de data 29 d’abril de 2019.

Atès l’informe emès per l’arquitecta municipal, cap de Negociat d’Edificació, en data 30 
d’abril de 2019, favorable a la llicència sol·licitada per complir amb la normativa del 
PGM, planejament derivat i Decret 141/2012, sobre condicions mínimes d’habitabilitat 
dels habitatges i  cèdula d’habitabilitat.

Atès que consta a l’expedient còpia de la carta de pagament corresponent al dipòsit de 
fiança per garantir el correcte estat dels elements de la urbanització a la finalització de 
les obres, amb data d’anotació de 20 de maig de 2019. 

Atès el règim del sòl aplicable a la finca de referència: classificació com a sòl urbà i 
qualificació amb clau 13b del PGM (densificació urbana semiintensiva).

Vist que, d’acord amb l’informe de la cap de Negociat d’Edificació, el projecte compleix 
amb els paràmetres urbanístics del planejament vigent i amb el Decret 141/2012, 
sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i cèdula d’habitabilitat.

Vist l’informe jurídic emès en data 11 de desembre de 2019 per la Cap d’Edificació.

Atès l’informe proposta per la Junta de Govern Local signat en data 12 de desembre 
de 2019 per la Cap d’Edificació.
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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 26 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

PRIMER.- Atorgar llicència d’obres majors núm. OM 2019-05, per executar les obres 
destinades a la remunta d’edificació existent per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer del Pintor Fortuny, núm. 4, 
d’aquest municipi, amb referència cadastral 7855907DF1875F0001TJ, d’acord amb el 
projecte bàsic presentat. 

SEGON.- Subjectar la llicència a les condicions particulars i generals, que deriven de 
l’informe tècnic emès en data 30 d’abril de 2019, en el sentit següent:

CONDICIONS PARTICULARS

1. Abans de l’inici de les obres, caldrà presentar el Projecte Executiu de l’obra. El 
projecte executiu no pot  modificar al bàsic en base al qual s’informa la 
llicència i només se’n presentarà una còpia en suport paper i una en suport 
digital.

Cas d’incloure algun canvi, caldrà presentar una modificació del projecte bàsic, 
fer constar en la memòria del projecte la descripció del canvi o modificació, 
valorar si hi ha variació de pressupost, justificar el compliment de la normativa i 
de l’art. 45 de les OME. 

2. Es tracta d’una obra que es pot veure afectada per les obres de remodelació  de les 
avingudes Barcelona i València a Molins de Rei, pel que caldrà adequar l’execució 
de l’obra (moviment de camions, etc) al procés d’execució  de les obres.

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. Si durant l’execució de l’obra es detectés l’existència de possibles restes 
arqueològiques o paleontològiques, el promotor/a o la direcció facultativa de 
l’obra han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les mesures 
adequades per a la protecció de les restes i han de comunicar el descobriment, 
en el termini de 48 hores, al Departament de Cultura.
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3. 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. 

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 
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, com a 
conseqüència de les obres 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 .
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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. Abans de l’inici de les obres, cal que el Coordinador de Seguretat i Salut, el Director 
de l’obra  i qui el promotor consideri oportú, es reuneixin amb el departament de Via 
Pública i Mobilitat, amb l’objectiu de coordinar els treballs d’execució de l’obra  amb 
l’ocupació de via pública i temes relacionats amb la mobilitat.

12. 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 les 
fiances dipositades 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 
de l’obra As-Built, sens perjudici del compliment del punt 12 de les condicions 
generals de la llicència.  

2. Si cal que la calçada i la voravia s’arrangin, es farà segons les directrius del 
departament de via publica
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TERCER.- Notificar els presents acords als interessats, amb indicació dels recursos 
corresponents.

14.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha cap.

15.- Precs i preguntes.

No n’hi ha cap.

16.- Torn obert de paraules.

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

04/02/2020  11:36:28

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

05/02/2020 8:33:03

En dono fe

Sandra Castelltort Claramunt - DNI 46578838C (SIG)
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