Acta JGL 05/01/2021
SEC/SCC/ald

1/2021/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 5 de gener de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:24 hores del dia 5 de gener de 2021 es reuneix
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la
Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE
i amb l’assistència del Secretari accidental, SR. JOAN MONTSERRAT I OLIVELLA,
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:
Jessica Revestido Romero
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Ramon Sanchez Gil

Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC
JXM

Regidor
Regidora

PSC
JXM

Excusen la seva absència els regidors:
Miguel Zaragoza Alonso
Ma Carme Madorell Colomina

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:24 hores, després de comprovar el
Secretari 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 30/12/2020 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 1/2021/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL Extraordinària 27/2020 de 29.12.2020.
S’aprova per unanimitat.
A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 1/2020/ACOMS.
Aprovar l’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat (Exp.
2015.05.D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
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 mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 21 de gener de 2020, es va
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 12 mesos, de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per 9 mesos
més.
Atès que s’estava tramitant l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals, i atenent a possibles incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles entretant es tramita l’Acord marc i el procediment
derivat d’adjudicació, així com també les afectacions en matèria de contractació
pública ocasionades per la COVID-19, es considerà adequat, per part de l’Oficina de
seguiment de la Central de contractació de l’ACM, procedir a la pròrroga excepcional
prevista en els plecs de l’Acord marc i del contracte derivat, pel període addicional de
sis mesos més, tant atenent a les finalitats com als interessos públics a satisfer
mitjançant l’objecte de l’Acord marc i dels contractes que se’n deriven, donat que són
més de 900 entitats locals les que tenen el subministrament elèctric a través de l’Acord
marc.
Atès que en data 28 de setembre de 2020 la Central de Compres de l’ACM aprovà
inicialment l’expedient de la pròrroga excepcional del contracte derivat de l’Acord marc
pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05.D02) i, atès que en el període d’audiència l’empresa adjudicatària ENDESA
ENERGIA SAU comunicà la seva voluntat de prorrogar el contracte en qüestió.
Atès que en data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central
de Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la
pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar
des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives.
Atès que en data 18 de novembre de 2020, s’ha procedit a la formalització de la
pròrroga excepcional del contracte derivat D02 de l’acord marc del subministrament
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d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, entre l’ACM i
l’empresa Endesa Energia SAU.
Atès l’informe, de 2 de desembre de 2020, del Cap de Negociat d’Instal·lacions
Tècniques en el que es proposa l’adhesió a aquesta pròrroga del 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) pel període comprès entre l’1 de
gener de 2021 al 30 de juny del 2021 i per un import total de 311.644,64 €, IVA inclòs,
amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/kWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

0,102858

0,088874

0,061294

Tarifa (3.0A)

0,078052

Tarifa (2.1A)
44,444710
Tarifa
(2.1
DHA)
44,444710

0,134071
0,156069
0,117931
0,142344

P1

Tarifa (2.0 A)
0,062697

P2
P3
24,43733 16,29155
40,728885
0
5

38,043426

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 la despesa que comporta aquest contracte, s’executarà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries que s’habilitin per aquest efecte en el pressupost 2021.
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. 571, de 20 de març de 2020, 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 €.
Atès l’informe-proposta, de 18 de desembre de 2020, de la Cap d’Oficina
Administrativa de SiT en assignació de funcions s/DA 1521 de 28/08/19, amb els
informes de l’assessora jurídica, de 21 de desembre de 2020 i de l’Interventor
accidental, de 23 de desembre de 2020.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR l’adhesió a la pròrroga excepcional del 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 de sis mesos, de l'1 de
gener de 2021 al 30 de juny de 2021, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia
Preus

Terme de potència

(€/kWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

0,102858

0,088874

0,061294

Tarifa (3.0A)

0,078052

Tarifa (2.1A)
44,444710
Tarifa
(2.1
DHA)
44,444710

0,134071
0,156069
0,117931
0,142344

P1

Tarifa (2.0 A)
0,062697

P2
P3
24,43733 16,29155
40,728885
0
5

38,043426

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).
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 sis mesos compresos des de l’1 de gener de 2021 al 30 de juny de
2021, dels contractes de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Molins de Rei,
serà de:

Base Imposable
IVA (21 %)

515.115,10 €
108.174,17 €
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Total ANY 2021

623.289,27 €

Total de 1 de gener de al 30 de juny de 2021

311.644,64 €

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
2021.
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).
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
3. Recursos Socioculturals. Expedient núm. 123/2020/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de les factures de
IMAN CORPORATION,S.A, pel servei prestat d’agents cívics durant els mesos de
setembre a novembre per a informació referent al COVID-19

Atès va ser necessari, a causa del COVID-19, la contractació d’agents cívics per tal
que informessin a la població de Molins de Rei de les indicacions de comportament i
de relació en grup per evitar contagis de la COVID-19 i que l’empresa que es va fer
càrrec del servei va ser l’empresa IMAN CORPORATION, SA.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número

Import NIF

12020007102

2027200278

2.175,92 A59906479

12020005550

2022002649

13.144,69 A59906479

12020005548 2022002650
120200005549 2022002648

5.100,92 A59906479
1.426,83 A59906479

NOM PROVEÏDOR
IMAN
CORPORATION,S.A.
IMAN
CORPORATION,S.A.
IMAN
CORPORATION,S.A.
IMAN

DATA
FACTURA
20/11/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
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CORPORATION,S.A.
Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
2050/920101/22699 Despeses diverses Coronavirus, d’acord amb la reserva de crèdit
núm. 12020000042382.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de
l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació
de licitació pública.
Atès l’informe proposta del Cap de Recursos Sociocultural, de data 18 de desembre de
2020.
Atès l’informe d’Intervenció, sense observacions, de data 21 de desembre de 2021.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a IMAN CORPORATION SA, amb NIF A59906479 per diversos serveis
d’agents cívics durant el període de setembre a octubre a causa del COVID-19, amb
càrrec a la RC núm. 12020000042382q, ue es relaciona a continuació:
Codi
Número
Import
DATA FACTURA
12020007102
2027200278
2.175,92
20/11/2020
12020005550
2022002649
13.144,69
30/09/2020
12020005548
2022002650
5.100,92
30/09/2020
120200005549
2022002648
1.426,83
30/09/2020
Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
4. Intervenció. Expedient núm. 2/2019/EXPRO.
Convalidar en tots els acords del decret d’Alcaldia número 1936 de 9 de desembre de
2020

Atès que en data 9 de desembre de 2020, es dicta Decret d’alcaldia núm. 1.936, pel
qual s’acorda :
“Primer: Aprovar la proposta de pagament parcial del preu just indiscutit fixat per la
sentència 2197/2020 de la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC
del 12 de juny de 2020 en la quantitat total de 1.582.337,00 € menys l’import ja pagat
de 650.000,00€, és a dir 932.337,00 €.
Segon: Aprovar la despesa i reconeixement de l’obligació, amb càrrec de l’aplicació
del pressupost del 2020 2050/151300/68100 Adquisició de patrimoni, d’import
932.337,00 € € per fer efectiu el pagament del preu just indiscutit de l’expedient
d’expropiació núm.14091-16 corresponent a dues finques, finca A de 528 m2 i la finca
B de 36,44 m2, propietat d’ADIF de la prolongació del carrer Amadeu Vives.
Tercer: Notificar el present acord a ADIF i donar trasllat als Departaments
d’Intervenció, Tresoreria, Urbanisme i Serveis Jurídics.”
Atès que l’Alcalde, mitjançant Decret núm. el 571 de data 20 de març de 2020, delega
en la Junta de Govern Local la competència en matèria de patrimoni d’adquisició de
béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 100.000 euros (IVA a part) i no
superior al límits que imposen legalment la competència del Ple municipal.
Atès que, tenint en compte que la competència originària sobre l’expedient
d’expropiació recau en l’Alcalde, ha d’entendre’s que el Decret d’Alcaldia núm. 1936,
de 9 de desembre de 2020, és un acte anul·lable, d’acord amb l’art. 48 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques
(LPACAP), doncs no hi té cabuda la causa de nul·litat de ple dret de l’art. 47.1 lletra b)
de la mateixa llei.
Atès que, per aplicació de l’article 52.1 del mateix text legal, l’administració pot
convalidar els actes anul·lables i reparar els vicis que presentin
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- CONVALIDAR en tots els seus acords, el decret d’Alcaldia número 1936 de
9 de desembre de 2020, pel qual s’aprova el pla de pagament parcial del preu just
indiscutit fixat per la sentència 2197/2020 de la Secció 2a de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJC del 12 de juny de 2020.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord de Junta de Govern Local, adjuntant com a
Annex 1, el Decret d’Alcaldia número 1936 de 9 de desembre de 2020, a ADIF.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
5. Serveis Socials. Expedient núm. 111/2020/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit de la factura de Preventium,
Prevención de Riesgos Laborales, SAU, pels serveis d’assistència sanitària
prestats a la Llar d’Avis durant el mes d’ octubre 2020

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 el mes
d’octubre 2020.
Atès que el servei d’assistència mèdica de la Llar d’Avis Dr. Mestres, del mes
d’octubre 2020, ha anat a càrrec de l’empresa Preventium Prevención 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

800201000
12020006908 1847

Nom proveïdor
Preventium,
Prevención de
3501 Riesgos Laborales

Data
Factura

Data
Recepció

31/10/20

11/11/20

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231301/22796, d’acord amb les reserva de crèdit número 12020000037428.
Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP de data 19 de març de 2020, sobre el
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP
Atès l’ informe de la directora de la Llar d’Avis de data 12 de novembre 2020.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
així com el disposat a les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret
número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcalde a la
Junta de Govern.
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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 de Negociat de Serveis
Socials, de 23 de novembre de 2020.
Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 14 de
desembre 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

PREVENTIUM
12020006908 Servei
assistència
PREVENCION RIESGOS
d’Avis d octubre 2020
LABORALES, SAU
TOTAL

Import
Llar 3.501 €

3.501 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent”.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a Preventium, Prevención de Riesgos Laborales, SAU, pels serveis
prestats d’assistència sanitària durant el mes d’octubre 2020, que es relaciona a
continuació:
Codi

Número Import

Nom
proveïdor

Data
Data
RC
Factura Recepció
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800201
000184
12020006908 7

Preventium,
Prevención de
Riesgos
3501 Laborales
31/10/20

11/11/20

120200000
37428

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
6. Serveis Socials. Expedient núm. 124/2020/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit de la factura de Preventium,
Prevención de Riesgos Laborales, SAU, pels serveis d’assistència sanitària
prestats a la Llar d’Avis durant el mes de novembre 2020.
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 el mes de
novembre 2020.
Atès que el servei d’assistència mèdica de la Llar d’Avis Dr. Mestres, del mes de
novembre 2020, ha anat a càrrec de l’empresa Preventium Prevención 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

800201000
12020007863 1852

Nom proveïdor
Preventium,
Prevención de
3.249 Riesgos Laborales

Data
Factura

Data
Recepció

30/11/20

14/12/20

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231301/22796, d’acord amb les reserva de crèdit número 12020000041967.
Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP de data 19 de març de 2020, sobre el
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP
Atès l’ informe de la directora de la Llar d’Avis de data 10 de desembre 2020.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
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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 de Negociat de Serveis
Socials, de 17 de desembre de 2020.
Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 16 de
desembre 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
12020007863 Servei
assistència
Llar 3.249 €
PREVENCION RIESGOS
d’Avis de novembre 2020
LABORALES, SAU
TOTAL

3.249 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent”.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a Preventium, Prevención de Riesgos Laborales, SAU, pels serveis
prestats d’assistència sanitària durant el mes de novembre 2020, que es relaciona a
continuació:
Codi

Número

80020100
12020007863 01852

Nom
Data
Data
RC
proveïdor
Factura Recepció
Preventium,
Prevención de
Riesgos
120200000
3.249 Laborales
30/11/20 14/12/20
41967

Import

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
7. Esports. Expedient núm. 116/2020/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL pels serveis de consergeria, neteja i manteniment
de les instal·lacions esportives del mes de novembre de 2020.
Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el
poliesportiu la Sínia i el poliesportiu municipal Ricard Ginebreda del mes de novembre
de 2020 ha anat a càrrec de l’empresa Llop Gestió Esportiva.
Atès que en relació als serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització les factures següents:

Codi

Número

Import

Nom proveïdor

Data Factura Data Recepció

12020007421 S20-937 7.363,21 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

30/11/2020

2/12/2020

12020007422 S20-938 4.726,74 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

30/11/2020

2/12/2020

12020007423 S20-939 2.204,14 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

30/11/2020

2/12/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació
pressupostària 3030/342401/22799 Gestió Instal·lacions Esportives, d’acord amb la
reserva de crèdit núm. 1202000041499.
Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP signat el 19 de març de
2020 i del Cap de Secció Sociocultural signat el 20 de març de 2020, sobre el
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reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les
Persones.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació
de licitació pública.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap del Negociat d’Esports
de data 14 de desembre de 2020.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 17 de desembre 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
LLOP GESTIO
ESPORTIVA, S.L.

Codi
Servei
12020007423 Consergeria, manteniment i
neteja instal·lacions esportives
mes de novembre de 2020

LLOP GESTIO 12020007422
ESPORTIVA, S.L.

LLOP GESTIO 12020007421
ESPORTIVA, S.L.

Consergeria, manteniment i
neteja instal·lacions esportives
mes de novembre de 2020

Consergeria, manteniment i
neteja instal·lacions esportives
mes de novembre de 2020

Import
2204,14 €

4726,74 €

7363,21 €
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TOTAL 14294,09 €
aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent.”
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment,
neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el poliesportiu
Ricard Ginebreda durant el mes de novembre de 2020, que es relacionen a
continuació:

Codi

Número

Import

Nom proveïdor

Data Factura Data Recepció

12020007421 S20-937 7.363,21 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

30/11/2020

2/12/2020

12020007422 S20-938 4.726,74 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

30/11/2020

2/12/2020

12020007423 S20-939 2.204,14 LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

30/11/2020

2/12/2020

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
8. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 97/2020/APDRO.
Aprovar reserva de crèdit i despesa revisió descalcificador i subministrament
sac 25 kg sal descalcificador – Poliesportiu La Sínia
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Aquest punt queda sobre la taula per haber estat dictaminat per la Junta de
Govern Local 24/2020 de data de 17.11.2020
9.- Qüestions sobrevingudes.
10.- Precs i preguntes.
11.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:27h.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Xavi Paz Penche

Joan Montserrat Olivella

L'Alcalde
19/01/2021 18:29:10

Secretari accidental
s/DA 2024 de 22-12-2020

15/15
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

