Acta JGL 19/01/2021
SEC/SCC/ald

2/2021/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 19 de gener de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:18 hores del dia 19 de gener de 2021 es reuneix
mitjantçant 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:
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

Jessica Revestido Romero
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Miguel Zaragoza Alonso
Ma Carme Madorell Colomina
Ramon Sanchez Gil

PSC
PSC
PSC
PSC
JXM
JXM

Excusen la seva absència els regidors:

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:18 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 15.01.2021 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 2/2021/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL ordinària 1/2021 de data 05.01.2021.
S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Cultura. Expedient núm. 5/2021/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura
corresponent a 7 i TRIA, SAL, pel servei prestat de gestió de la Federació Obrera
durant el mes de desembre de 2020

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de desembre de 2020 ha
anat a càrrec de l’empresa 7 i Tria, SAL.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi
Número Import
NIF
Nom proveïdor
12020008969 F20-655 2.615,62€ A61046017
7 I TRIA, SAL

Data Factura
29/12/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3020/333102/22799 Gestió Federació Obrera, d’acord amb la reserva de crèdit núm.
12020000044811.
Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció
Sociocultural, de data 20 de març de 2020, sobre el reconeixement de les factures dels
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de
l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres
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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 cultura en funcions, de data
11 de gener de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 de gener de 2021,
amb les observacions següents:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:
Empresa
Codi
Servei
Import
7 I TRIA, SAL
12020008969 Gestió de la Federació
2.615,62
Obrera desembre 2020
TOTAL
2.615,62
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 7 i TRIA, SAL, amb NIF A61046017 pel servei prestat de gestió de la
Federació Obrera durant el mes de desembre de 2020, que es relaciona a continuació:

Codi
Número Import
Data Factura
12020008969 F20-655 2.615,62€
29/12/2020

RC Núm.
12020000044811

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.
3. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 9/2021/APDRO.
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Aprovar reserva de crèdit i despesa servei de recollida, acollida i custodia
d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits – Desembre 2020
Atès que QUATRE POTES GOS I GAT, SL va presentar la factura relativa al Servei de
recollida, acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al terme
municipal de Molins de Rei, durant el mes de DESEMBRE de 2020, que no existeix
contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció
de l’enriquiment injust, cal procedir a l’abonament dels serveis prestats.
Atès que en relació al servei esmentat es va presentar a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
IMPORT
12020009126, Servei de recollida, acollida i 1.793,22€
custòdia d’animals perduts, abandonats o
ensalvatgits, DESEMBRE
TOTAL
1.793,22€
Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document
comptable següent:
Partida pressupostària

Document RC

Import
aplicar

a

N.4210.170101.22699
Servei
animals 12020000046225
1.793,22€
domèstics i control població de coloms
Atès que, a data d’avui, la contractació del servei de referència es troba en fase
preparació de l’expedient de contractació, segons Proveïment de l’Alcalde de data 12
de febrer de 2019, amb la previsió de licitació pel mes de desembre de 2020 i d’inici
del servei per part de l’adjudicatari per abril de 2021.
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 2020, la
Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de despesa i
reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació
de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o
d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o
en preparació de licitació pública.
Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 12 de gener de 2021 per
la Cap de Salut Pública i Sanitat; amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de
l’interventor accidental de data 12 de gener de 2021 amb les observacions: “-La
prestació d’aquests serveis els està realitzant la mateixa empresa de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent. –
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L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.”
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar amb efectes 31 de desembre de 2020 la despesa i reconeixement de
crèdit que es deriva de la factura relativa al Servei de recollida, acollida i custòdia
d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al municipi de Molins de Rei per
DESEMBRE de 2020, que es relaciona a continuació:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
IMPORT
12020009126, Servei de recollida, acollida i 1.793,22€
custòdia d’animals perduts, abandonats o
ensalvatgits, DESEMBRE
TOTAL
1.793,22€
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

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
4. Programes específics. Expedient núm. 3/2021/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura
corresponent a la Fundació Pere Tarrés, pel servei prestat de dinamització,
acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a Molins de
Rei, durant el mes de desembre de 2020
Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de desembre de 2020, ha anat a
càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura:
Codi

Número

12020008979 V20-FAC04646

Import

NIF

5.005,63€ R5800395E

Nom
proveïdor
FUNDACIO
PERE
TARRES

Data
Factura
31/12/2020
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Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3280/234002/22799 Servei Informadores Acompanyament social, d’acord amb la
reserva de crèdit núm. 12020000044583.
Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció
Sociocultural, de data 20 de març de 2020, sobre el reconeixement de les factures dels
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de
l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació
de licitació pública.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de negociat de programes
específics, de data 6 de gener de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 12 de gener de 2021,
amb les observacions següents:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:
Empresa
Codi
Servei
Import
FUNDACIÓ
12020008979 Servei de dinamització, d'acollida,
PERE TARRÉS
d'acompanyament i informació per
persones nouvingudes a Molins de
5.005,63 €
Rei durant el mes de Desembre de
2020.
TOTAL
5.005,63 €
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.
6/24
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 19/01/2021
SEC/SCC/ald

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 la Fundació Pere Tarrés amb NIF. R5800395E, pel servei prestat de
dinamització, acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a
Molins de Rei, durant el mes de desembre de 2020, que es relaciona a continuació:
Codi
Número
12020008979 V20-FAC04646

Data
Import
Factura
5.005,63€ 31/12/2020

Núm. RC
12020000044583

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.
5. Serveis Socials. Expedient núm. 6/2021/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 novembre i
desembre 2020 i del Casal de Nadal del Centre Obert 2020.
Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) dels mesos de
novembre, desembre i Casal de Nadal de 2020, han anat a càrrec de la Fundació Pere
Tarrés.
Atès que en relació a aquests serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció
municipal per a la seva comptabilització les factures següents:
Codi

Número
V2012020008610 FAC04377
V2012020008978 FAC04644
V2012020009190 FAC04751

Import

Nom proveïdor
FUNDACIO PERE
2.809,59€ TARRES
FUNDACIO PERE
2.809,59€ TARRES
FUNDACIO PERE
3.350,00€ TARRES

Data
Factura

Data
Recepció

23/12/2020

23/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

07/01/2021
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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 12020000044835.
Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP, de data 19 de març de 2020, sobre el
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2019, la Junta de Govern
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local,
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació
pública.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 8
de gener de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 12 de gener de 2021, 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

Fundació Pere Tarrés 12020009190

Fundació Pere Tarrés 12020008978

Servei
Gestió de l'activitat del Casal de
Nadal al Centre Obert de Molins
de Rei dies 28, 29, 30 i 31 de
Desembre de 2020 i 4 de Gener
de 2021.
Servei Socioeducatiu del Centre
Obert de Molins de Rei durant el
mes de desembre 2020

Import
3.350,00€

2.809,59€
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Fundació Pere Tarrés

12020008610

Servei Socioeducatiu del Centre
Obert de Molins de Rei durant el
mes de novembre 2020
TOTAL

2.809,59 €
8.969,18 €

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 la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pels serveis prestats d’intervenció
socioeducativa (Centre Obert) durant els mesos de novembre, desembre i Casal de
Nadal de 2020, que es relacionen a continuació:

Codi

Número

12020008610

V20-FAC04377

12020008978

V20-FAC04644

12020009190

V20-FAC04751

Import

Nom
proveïdor

FUNDACIO
PERE
2.809,59€ TARRES
FUNDACIO
PERE
2.809,59€ TARRES
FUNDACIO
PERE
3.350,00€ TARRES

Data
Factura

Data
Recepció

RC

23/12/2020

23/12/2020

12020000044835

31/12/2020

31/12/2020

12020000044835

31/12/2020

07/01/2021

12020000044835

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. Recursos Socioculturals. Expedient núm. 6/2020/COHSE.
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modificació del contracte del servei de neteja dels centres educatius i
dependències municipals de la vila de Molins de Rei (lots i i ii), amb motiu dels
reforços necessaris per les mesures de prevenció de la Covid-19

Atès l’informe del Cap de Recursos Socioculturals, de data 16 de desembre de 2020,
que es transcriu literalment a continuació:
En data 16 d’abril de 2018 es va procedir a la formalització del contracte del servei de
neteja dels equipaments, centres educatius i dependències municipals de la vila de
Molins de Rei (Lot II) amb l’empresa TÈCNIQUES DE NETEJA, S.L. Aquest contracte
incloïa els següents equipaments:
· Edifici de la Guàrdia Urbana
· Casal d’avis 1r de maig
· Espai Jove
· Centres comunitaris
· Escola Municipal de Música
· Ca n’Ametller
· Espais del Museu
· Biblioteca Pau Vila, després El Molí
· Poliesportiu Municipal
· Dependències de SIT i passarel·la sobre via.
· Ràdio Molins de Rei
· Jutjats de Pau
· Oficina de DIPEL
· Casa de la Vila i OAC
En data 17 d’abril de 2018 es va procedir a la formalització del contracte (lot I) del
servei de neteja dels equipaments, centres educatius i dependències municipals de la
vila de Molins de Rei amb l’empresa VARESER, S.L.. Aquest contracte incloïa els
següents equipaments:
· Centres Educatius: Escola El Palau, Escola Alzina, Escola Estel, Escola
Castell Ciuró, Escola Josep Mª Madorell, Escola Pont de la Cadena,
Escola La Sínia, CFA Rafael Farré, LIM El Rodó
· Llar d’avis Josep Mestre
· Federació Obrera
· Mercat Municipal
· Centre Garcia Nieto
En data 9 de gener de 2020 l’empresa VARESER ens comunica la seva intenció de
renunciar al seu dret a pròrroga del contracte del LOT I que finalitzava el 30 d’abril del
mateix any.
En data 28 d’abril de 2020 s’informa de la proposta que la neteja dels equipaments del
LOT I passi a càrrec de l’empresa adjudicatària del LOT II, Tècniques de Neteja SL.
Aquesta cessió d’aquesta part del contracte es formalitza per Decret d’Alcaldia 795 de
15 de maig de 2020.
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En aquesta nova situació, l’aparició de la pandèmia de la COVID-19 obliga a la
suspensió de la major part del contracte. Després de la fase de desconfinament cal
plantejar nous plans de neteja d’acord amb les noves normatives sanitàries.
Amb el començament de les activitats de la temporada 2020-21, tots els equipaments
municipals i centres educatius cal que adeqüin el seu protocol de neteja a les
indicacions que s’han fet per a als espai d’ús continu i amb diferents grups.
Aquestes indicacions bàsicament són les de netejar de forma contínua i, especialment
si un mateix espai el comparteixen diferents grups, entre l’ús que en fan cadascun
d’ells. Suposa la necessitat de posar més recursos humans per a les operacions de
neteja necessàries durant la vigència de la pandèmia del COVID-19, sense perjudici
que posteriorment calgui mantenir-les en el propòsit de la millora del servei que
s’haurà assolit.
Malauradament aquesta neteja contínua mentre es desenvolupen les activitats no es
pot complimentar amb el personal que fa la neteja habitual del centre sinó que cal
reforçar-lo amb més efectius.
Per donar resposta a aquests requeriments, des de principis de juliol es parla
telefònicament amb els responsables de l’empresa Tècniques de Neteja, S.L. perquè
defineixi els reforços necessaris per poder complir els requeriments sanitaris al
respecte de la prevenció de la COVID-19.
En correu electrònic de 10 de juliol de 2020 s’acorda la primera reunió amb l’empresa
de neteja per comentar establir els criteris per fixar els reforços necessaris.
En correu electrònic de 16 de juliol de 2020 es sol·licita reunió amb diferents
responsables dels equipaments més sensibles (centres educatius, COD...) per
concretar els seus plans d’utilització i poder-ho coordinar amb la neteja. Aquestes
reunions es van encarregar al supervisor de l’empresa.
Per començar a concretar aquestes necessitats i fer les previsions contractual i
econòmiques necessàries, en correu de 24 de juliol es demana una reunió “La pròxima
setmana haurem de reunir-nos i elaborar el pla per a les escoles i federació obrera
durant el curs”.
En correu de 28 d’agost de 2020 es demana a l’empresa que faci els pressupostos
corresponents per poder complir amb les mesures necessàries.
En data 4 de setembre de 2020, l’empresa ens manifesta que comença a elaborar la
proposta logística i econòmica, segons les necessitats detectades.
En data de 9 de setembre, l’empresa ens envia un primer pressupost de reforç per als
serveis de neteja dels equipaments següents: Federació Obrera, Llar d’avis Josep
Mestre, Mercat, COG García Nieto, Escola Estel, Escola Pont de la Cadena, Escola El
Palau, Escola Alzina, Escola d’Adults Rafael Farré.
En data 15 de setembre de 2002 es planteja una reunió amb l’empresa per concretar
nous reforços necessaris i fixar definitivament l’increment del servei de neteja i el seu
cost.
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En correu de 21 de setembre de 2020, l’empresa Tècniques de Neteja ens lliura
pressupost modificat dels reforços necessaris en els equipaments de: Guàrdia Urbana,
Poliesportiu. Biblioteca, Ràdio Molins de Rei, Escola La Sínia, Escola Castell Ciuró,
Escola Josep Mª Madorell, Centre Cívic L’Àngel, Llim El Rodó.
El dia 22 d’octubre, l’empresa Tècniques de Neteja ens lliura el pressupost modificat
dels reforços necessaris en els equipaments de: Federació Obrera, Llar d’avis Josep
Mestre, Mercat, COD García Nieto, Escola Estel, Escola Pont de la Cadena, Escola El
Palau, Escola Alzina, Escola d’Adults Rafael Farré perquè hi havia un error en el
primer pressupost sobre les hores de reforç al Mercat Municipal (que passen de 20 a
24 h/setmana).
La proposta del reforç de neteja s’ajusta a les necessitats de tenir personal específic
durant les activitats que permetin la desinfecció continua entre les activitats que
desenvolupa l’equipament i mantenint la neteja habitual. En concret el detall és el
següent:

Centre
Guàrdia Urbana

Poliesportiu

Biblioteca
Ràdio
Centres Comunitaris

Centres Educatius

Federació Obrera
Llar d’Avis
Mercat

Concepte
Ampliar horari pel
canvi de cada torn +
festius
Cal posar personal
durant tot el cap de
setmana per neteja
durant tots els partits
de competició
Cal
posar
neteja
continua durant tota
l’horari
d’obertura,
cap de setmana
Posar
reforç
els
migdies
Posar neteja durant
horaris de l’activitat
Reforç de 20 h/set
(La Sínia 40 h/set, El
Rodó 15 h/set)) per
mantenir
presència
de personal de neteja
durant l’horari lectiu
Ampliació per tenir
servei
de
neteja
durant
l’horari
d’obertura del centre
Reforç
per
tenir
neteja durant el matí
Reforç
per
tenir

Hores/set

Cost mes

22 h

1.846,88 €

53 h

5.007,69 €

42,5 h

3.349,70 €

10 h

815,24 €

3h

273,87 €

7 centres x 20 h
1 centre x 40 h
1 centre x 15 h

15.112,30 €

35 h

2.629,18 €

40 h

3.019,13 €

24 h

1.815,45 €
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neteja durant el matí
Reforç
per
tenir
20 h
neteja durant el matí
444,50 h

COD

1.519,55 €
35.388,99 €

Atès que el reforç per coronavirus no té una duració determinada, els càlculs d’aquesta
modificació del contracte es calculen fins a la finalització de la primera pròrroga del
contracte que finalitza el 30 d’abril de 2021 i amb efectes retroactius des del 15 de
setembre de 2020.
Els imports màxims pel reforç del COVID-19 són en el període 15 de setembre al 30
d’abril de 2021 seran:

LOT 1

Codi PARTIDA

3094/231301/2270
0

3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0
3094/320102/2270
0

Partida
Prestació
servei
neteja Llar
Avis Dr. J.
Mestre
Prestació
serveis
neteja
centres
educatius
Escola El
Palau
Escola
Alzina
Escola
Estel
Escola
Castell
Ciuró
Escola
Josep Mª
Madorell
Escola
Pont de la
Cadena
Escola La
Sínia
CFA Rafel
Farré
LIM El
Rodó

increment
cost
set/des
2020 IVA
INCLÒS

COVID iva
inclòs de
gener a
abril 2021

COVID iva
inclòs de
setembre a
abril 2021

Mensual
covid

21% iva

total mensual
COVID iva
inclòs

2.495,15€

523,98€

3.019,13 €

10.566,96€

12.076,52€

22.643,48 €

12.489,52 €

2.622,78€

15.112,30 €

52.893,05€

60.449,20€

113.342,25
€

1.255,83€

263,72€

1.519,55€

1.255,83€

263,72€

1.519,55€

1.255,83€

263,72€

1.519,55€

1.312,91€

275,71€

1.588,62€

1.312,91€

275,71€

1.588,62€

1.255,83€

263,72€

1.519,55€

2.591,22€

544,16€

3.135,38€

1.255,83€

263,72€

1.519,55 €

993,33€

208,60€

1.201,93 €
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3094/333102/2270
0

Prestació
de servei
de neteja
Federació
Obrera
Prestació
servei
neteja
Mercat
municipal
Servei
neteja del
COD

2.172,88 €

456,30€

2.629,18€

9.202,13€

10.516,72€

19.718,85€

1.500,37 €

315,08€

1.815,45€

6.354,08€

7.261,80€

13.615,88€

1.255,83€

263,72€

1.519,55€

5.318,43€

6.078,20€

19.913,75€

4.181,86€

24.095,61€

84.334,65€

96.382,44€

11.396,63€
180.717,09
€

21% iva

total
mensual
COVID iva
inclòs

Increment
cost
set/des
2020 IVA
INCLÒS

COVID iva
inclòs de
gener a
abril 2021

COVID iva
inclòs de
setembre a
abril 2021

320,53€

1.846,88€

6.464,08€

7.387,52€

13.851,60€

Prestació
servei neteja
Centres
3094/233102/22700 Comunitaris 226,34€

47,53€

273,87€

958,55€

1.095,48€

2.054,03€

Prestació
servei neteja
biblioteca El
3094/332101/22701 Molí
2.768,35€

581,35€

3.349,70 €

11.723,95€

13.398,80€

25.122,75€

869,10€

5.007,69€

17.526,92€

20.030,76€

37.557,68€

141,49 €

815,24€

2.853,34€

3.260,96€

6.114,30€

1.960,00€

11.293,38€ 39.526,84€

45.173,52€

84.700,36€

3094/431203/2270
0
3094/933104/2270
0
TOTAL LOT I

LOT 2

mensual
Partida
covid
Servei neteja
de l´edifici
de la
Guàrdia
3094/130001/22700 Urbana
1.526,35€
Codi PARTIDA

Servei de
neteja del
Poliesportiu
3094/342401/22700 Municipal
4.138,59€
Servei neteja
de les
instal·lacions
de Ràdio
Molins de
3094/494001/22700 Rei
673,75€
TOTAL LOT II

9.333,38€

Per altra banda, s’ha constatat un increment important en l’abastament de productes
de neteja a les escoles amb la instal·lació de nous aparells per al sabó i el paper tots
els centres educatius , que l’empresa ha valorat per un import mig màxim de 3.000€
més IVA, pel Lot I, que representa un total de 27.225€ (IVA inclos), distribuIt de la
manera següent: pel període de setembre a desembre, 10.500€, més 2.205€ d’IVA; i
pel període de gener a abril de 2021, 12.000€, més 2.520€ d’IVA.
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Aquests imports de modificació suposen un increment del 16,60% de l’import
d’adjudicació per al Lot núm. 1 i un increment del 27,12% de l’import d’adjudicació per
al Lot núm. 2, per tant la modificació, en aquest sentit es pot dur a terme.
Atès que el número d’hores de reforç poden variar al llarg d’aquest període perquè el
servei es pot veure afectat per noves normes sanitàries, per períodes on no seran
necessaris (període de Nadal dels centres educatius, els períodes sense competició
de cap de setmana al Poliesportiu Municipal, períodes d’inactivitat en determinats
centres per prescripció normativa sense suspensió del contracte, etc), la facturació
d’aquests serveis extres es farà en factura mensual separada del servei habitual a raó
del número d’hores realment realitzades al preu de la proposta de reforços presentada
per l’empresa Tècniques de Neteja: 18,52 €/h (iva inclòs).
El que s’informa als efectes de la modificació del contracte de neteja dels centres
educatius i dependències municipals de la vila de Molins de Rei (Lots I i II), amb motiu
dels reforços necessaris per les mesures de prevenció de la COVID-19.
Atès que aquesta modificació del contracte s’ha produït per a alarma sanitària
provocada pel covid-19, i que aquesta reuneix les condicions de modificació
contemplades a l’art. 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes el
Sector públic que diu el següent:
b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que sirguessin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la
licitació del contracte sempre i quan es compleixin les tres condicions següents:
1. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una
administració diligent no hagués pogut preveure.
2. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
3. Que la modificació del contracti no alteri en la seva quantia que no excedeixi,
aïllada o conjuntament amb altres modificacions acordades conforme a aquest
article del 50% del seu preu inicial, IVA inclòs.
Atès que a data d’avui s’han presentat les següents factures corresponents a les
feines efectuades durant els mesos de setembre a novembre, ambdós inclosos,
següents:
12020005093 LOT 1. SERVEI DE NETEJA EXTRA COVID-19 setembre
10.981,68 €
LOT 2. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020005106 COVID-19 setembre
2.635,13 €
LOT 1. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020006102 COVID-19 octubre
24.095,64 €
LOT 2. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020006100 COVID-19 octubre
11.293,39 €
LOT 1. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020007148 COVID-19 novembre
24.095,64 €
LOT 2. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020007149 COVID-19 novembre
11.293,39 €
Atès que s’han hagut d’instal·lar material de suport als centres educatius i a d’altres
equipaments municipals per atendre les necessitats extraordinàries de prevenció com
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han estat la instal·lació de saboneres, màquines de paper, material de sabor i gel
hidroalcohòlic, etc, les factures dels quals han estat:
SUMINISTRO 71 DISPENSADORES , 54 FARDOS PAPEL ,17 GARRAFAS
12020006246 JABON als centres centres escolars
5.558,29 €
SERVEI DE NETEJA EXTRA COVID-19 EFECTUAT EN
12020006110 SETEMBRE
288,69 €
SUMINISTRO 100 DISPENSADORES DE PAPEL
12020005192 SUMINISTRO 100 DISPENSADORES DE JABON
15.878,85 €
SDIS0008. DISPENSADOR PAPEL SECAM. MECHA
MODELO JAVEA, SCEL0009. PAPEL SECAM. 12
12020004691 Biblioteca
221,13 €
Atès que la despesa derivada d’aquesta modificació es finançarà amb càrrec de les
aplicacions pressupostàries indicades anteriorment del pressupost de 2020 i les
corresponents del 2021 en el qual la seva autorització i disposició es subordinarà al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos Municipals.
Atès que seran d’aplicació a aquest contracte modificat el PPT i el PCAP que regeixen
el contracte principal.
Atès l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, que estableix l’obligació de fer públiques les
modificacions dels contractes.
Atès que la modificació del contracte seguirà el procediment que regula l’art. 191
LCSP, amb les particularitats dels arts. 207, 346.3 i disposició addicional 3a de la
mateixa llei, on s’exigeix informe preceptiu de secretaria i fiscalització prèvia de la
intervenció municipal.
Atès l’art. 109.3 LCSP, on s’estableix que quan, com a conseqüència d’una modificació
del contracte, el seu preu experimenti variació, la garantia s’ha de reajustar perquè
mantingui la proporció deguda amb el nou preu modificat, en el termini de quinze dies
comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
Atès que d’acord amb la disposició addicional segona LCSP, l’art. 23 de les bases
d’execució del pressupost municipal i el Decret d’Alcaldia núm. 571, de 20 de març de
2020, la competència com a òrgan de contractació correspon a la Junta de Govern
Local.
Atès l’informe de Serveis Jurídics de data 30 de desembre de 2020.
Atès l’informe d’Intervenció de 31 de desembre de 2020, amb observacions respecte la
retroactivitats de la proposta.
Atès l’informe de la Secretaria accidental, de data 14 de gener de 2021.
Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a com a òrgan competent, la
següent PROPOSTA:
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR la modificació del contracte del servei de neteja dels
equipaments, centres educatius i dependències municipals de Molins de Rei (Lot 1 i
Lot 2) per atendre les necessitats d’increment de neteja per Covid-19 per un import
total l de 292.642,45€ (IVA inclòs del 21%)., amb el següent desglossament:
- LOT 1 (equipaments i centres educatius) signat amb l’empresa TÈCNIQUES
DE NETEGES, S.L., per un increment de 314 hores setmanals amb el cost
desglossat de la manera següent:
o Per al període del 15 de setembre de 2020 al 31 de desembre de 2021,
per un import de 80.198,13€, més 16.841,61€ corresponent al 21%
d’IVA, el que suposa un total de 97.039,74€.
o Per al període de l’1 de gener al 30 d’abril de 2021, per un import de
91.655€, més 19.247,55€ corresponent al 21% d’IVA, el que suposa un
total de 110.902,55€.
- LOT 2 (dependències municipals) signat amb l’empresa TÈCNIQUES DE
NETEGES, S.L., per un increment de 130,5 hores setmanals amb el cost
desglossat de la manera següent:
o Per al període del 15 de setembre de 2020 al 30 de desembre de 2020,
per un import de 32.666,83€, més 6.860,03€ corresponent al 21%
d’IVA; i el que suposa un total de 39.526,84€.
o Per al període de l’1 de gener al 30 d’abril de 2021, per un import de
37.333,52€, més 7.840,04€ corresponent al 21% d’IVA; i el que suposa
un total de 45.173,52€.
Segon.- AUTORITZAR i disposar la despesa que comporta l’execució d’aquesta
modificació del contracte per un import de 136.566,60€, IVA inclòs per a l’exercici de
2020, i 156.076,11€, IVA inclòs, per a l’exercici de 2021, amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries següents:

LOT Codi PARTIDA
I

3094/231301/22700

I

3094/320102/22700

I

3094/333102/22700

I

3094/431203/22700

Partida
Prestació
servei
neteja Llar Avis Dr.
J. Mestre
Prestació
serveis
neteja
centres
educatius
Prestació de servei
de neteja Federació
Obrera
Prestació
servei
neteja
Mercat
municipal

Increment
15/09/2020
31/12/2020
INCLÒS

cost Increment
a 01/01/2020
IVA 30/04/2020
INCLÒS

10.566,96 €

12.076,52 €

65.598,05 €

74.969,20 €

9.202,13 €

10.516,72 €

6.354,08 €

7.261,80 €

cost
a
IVA
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I
II
II
II

II

II

Servei neteja del
3094/933104/22700 COD
Servei neteja de
l´edifici
de
la
3094/130001/22700 Guàrdia Urbana
Prestació
servei
neteja
Centres
3094/233102/22700 Comunitaris
Prestació
servei
neteja biblioteca El
3094/332101/22701 Molí

5.318,43 €

6.078,20 €

6.464,08 €

7.387,52 €

958,55 €

1.095,48 €

11.723,95 €

13.398,80 €

Servei de neteja del
Poliesportiu
3094/342401/22700 Municipal
17.526,92 €
Servei neteja de les
instal·lacions
de
Ràdio Molins de
3094/494001/22700 Rei
2.853,34 €

20.030,76 €

3.260,96 €

La despesa corresponent a l’exercici 2021 restarà suspesa d’ executivitat i condicionada
la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.
Tercer.- APROVAR el reconeixement de l’obligació derivades de les següents
factures presentades per l’empresa adjudicatària:
CODI
CONCEPTE
IMPORT
12020005093 LOT 1. SERVEI DE NETEJA EXTRA COVID-19 setembre
10.981,68 €
LOT 2. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020005106 COVID-19 setembre
2.635,13 €
LOT 1. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020006102 COVID-19 octubre
24.095,64 €
LOT 2. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020006100 COVID-19 octubre
11.293,39 €
LOT 1. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020007148 COVID-19 novembre
24.095,64 €
LOT 2. SERVEI DE NETEJA EXTRA
12020007149 COVID-19 novembre
11.293,39 €
Quart.- APROVAR el reconeixement de l’obligació derivades de les següents
factures corresponents a material, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2050/920101/22699 Despeses diverses Coronavirus del pressupost municipal de 2020
següents:
CODI
12020006246
12020006110
12020005192
12020004691

CONCEPTE
IMPORT
SUMINISTRO 71 DISPENSADORES , 54 FARDOS PAPEL ,17 GARRAFAS
JABON als centres centres escolars
5.558,29 €
SERVEI DE NETEJA EXTRA COVID-19 EFECTUAT EN
SETEMBRE
288,69 €
SUMINISTRO 100 DISPENSADORES DE PAPEL
SUMINISTRO 100 DISPENSADORES DE JABON
15.878,85 €
SDIS0008. DISPENSADOR PAPEL SECAM. MECHA
221,13 €
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MODELO JAVEA, SCEL0009. PAPEL SECAM. 12
Biblioteca
Cinquè.- REQUERIR a la TÈCNIQUES DE NETEGES, S.L amb CIF B58637745 per a
que presenti dins el termini de 15 dies naturals des de la notificació del present acord,
l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 13.270,88 €,
que correspon al 5% de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en
concepte de fiança, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 96 del
TRLCSP.
Sisè.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu una
vegada dipositada la nova fiança.
Setè.- PUBLICAR aquesta modificació en la Seu electrònica del Web corporatiu/
Portal de transparència, i en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació.
Vuitè.- COMUNICAR aquesta modificació al Registre de contractes del sector públic.
Novè.- DISPOSAR que seran d’aplicació el PPT i el PCAP que regeixen pel contracte
principal.
Desè.- PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els
tràmits següents:
NOTIFICACIONS: a les empreses licitadores.
COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria,
Serveis Jurídics, i al Cap de Secció sociocultural.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
7.- Qüestions sobrevingudes
7a).- Intervenció. Expedient núm. 7/2021/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats
corresponent al mes de desembre de 2020
Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es
transcriu: “Aprovació despesa de repartiment de correspondència de desembre
(reparto)”, formulada pel President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia de data
18.01.2021 i amb la conformitat de l’Alcalde de data 19.01.2021.
Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de l’assumpte
sobrevingut presentat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD
2568/1986, de 28 de novembre i 51 del RDLEG 781/1986.
Sotmès a votació, la Junta de Govern ho acorda per unanimitat del membres
presents i entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut.
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Atès que el servei de repartiment de cartes i documentació administrativa de
l’Ajuntament de Molins de Rei va a càrrec de l’empresa Reparto de Correspondencia
Urbano, SL.
Atès que la utilització d’aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament
ordinari de l’Ajuntament.
Atès que per la situació actual de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà no s’ha iniciat cap
procés per l’adjudicació del contracte pel servei d’enviament de correspondència.
Atès han entrat per registre electrònic, la factura del servei esmentat corresponent al
mes de desembre:
REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)
Codi: 12020008941 Número: A912725
Descripció: CARTA 20GRS...desembre
Import: 552,81 €
Data Factura: 30/12/2020
Data Recepció: 30/12/2020
Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
2056/920104/22201 Despeses per comunicació i missatgeria, d’acord amb la reserva
de crèdit número 12020000044913.
Atès l’informe del cap en funcions del negociat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de
data 15 de gener de 2021, sobre el reconeixement de les factures dels serveis prestats
per l’empresa Reparto de Correspondència Urbano, SL. del mes de desembre.
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, 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 desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 de gener de 2021,
amb les observacions següents:
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“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es
factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:
Empresa

Codi

Servei

Import

REPARTO DE
CORRESPONDENCIA
URBANO
S.L.

12020008941 REPARTIMENT
CORRESPONDÈNCIA
DESEMBRE

552,81 €

TOTAL

552,81 €

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 Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats
corresponent al mes de desembre de 2020:
REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)
Codi: 12020008941 Número: A912725
Descripció: CARTA 20GRS...desembre
Import: 552,81 €
Data Factura: 30/12/2020
Data Recepció: 30/12/2020
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 municipal
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
7b).- Innovació i Empresa. Expedient núm. 31/2020/LLIOE.
Inadmetre el recurs de reposició presentat el 14 de desembre de 2020 per
SEBASTOPOL S.C.P., mitjançant la representació del senyor Manuel Monllaó i
Errea, contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de novembre de
2020, pel qual s’adopta la mesura provisional de suspensió de la llicència de
terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P. a la plaça Pompeu Fabra, 3, al estar
mancat el recurs manifestament de fonament.
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Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es
transcriu: “Inadmetre el recurs de reposició presentat el 14 de desembre de 2020 per
Sebastopol, S.C.P., mitjançant la representació del Senyor Manuel Monllaó i Errea,
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de novembre de 2020, pel qual
s’adoptava la mesura provisional de suspensió de la llicencia de terrassa que disposa
Sebastopol, S.C.P a la plaça Pompeu Fabra, 3 a l’estar mancat el recurs
manifestament de fonament”, formulada pel President de l’Àrea de Desenvolupament
Estratègis de la Vila de data 16.01.2021 i amb la conformitat de l’Alcalde de data
18.01.2021.
Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de l’assumpte
sobrevingut presentat de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD
2568/1986, de 28 de novembre i 51 del RDLEG 781/1986.
Sotmès a votació, la Junta de Govern ho acorda per unanimitat del membres
presents i entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut.
Atès que en data 9 d’octubre de 2020, el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil va dictar provisió per la qual es va incoar procediment sancionador 86/2020
SACTI a SEBASTOPOL S.C.P., com a presumpte infractor de l’Ordenança reguladora
del soroll i les vibracions.
Atès que en data 4 de novembre de 2020, es va notificar a SEBASTOPOL S.C.P.,
l’inici del procediment sancionador 86/2020 SACTI, a través de la publicació en el
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del contingut de la provisió, una vegada es va produir la
notificació infructuosa.
Atès que en data 3 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar
l’adopció de la mesura provisional (31/2020 LLIOE) de suspensió de la llicència de
terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P. a la plaça Pompeu Fabra, 3.
Atès que en data 12 de novembre de 2020, es va notificar a SEBASTOPOL S.C.P.,
l’adopció de la mesura provisional de suspensió de la llicència de terrassa que disposa
SEBASTOPOL S.C.P a la plaça Pompeu Fabra, 3.
Atès que en data 23 de novembre de 2020, SEBASTOPOL S.C.P. va presentar
instància sol·licitant l’aixecament de la mesura provisional adoptada per la qual es
suspenia la llicència de terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P. a la plaça Pompeu
Fabra, 3, amb l’objectiu de realitzar una nova sonometria.
Atès que en data 14 de desembre de 2020, SEBASTOPOL S.C.P., mitjançant la
representació del senyor Manuel Monllaó i Errea, va presentar recurs de reposició
sol·licitant la nul·litat de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de novembre de
2020, pel qual s’adoptava la mesura provisional de suspensió de la llicència de
terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P a la plaça Pompeu Fabra, 3.
Atès que en data 15 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va acordar no
aixecar les mesures provisionals adoptades perquè, per una banda, la no presentació
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de la sonometria durant el termini concedit per complir amb les mesures correctores
requerides, no és el fet que va fonamentar l’inici del procediment sancionador 86/2020
SACTI, doncs aquest resta fonamentat per indicis d’un presumpte incompliment, per
part de SEBASTOPOL S.C.P., de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
Per l’altra banda, tampoc s’havia produït cap canvi significatiu respecte les
circumstàncies que van motivar l’adopció de la mesura provisional de suspendre la
llicència de terrassa de la mercantil citada.
Atès que en data 13 de gener de 2021, l’assessor jurídic municipal va emetre informe
jurídic pel qual es proposava no admetre el recurs de reposició contra l’acord de la
Junta de Govern Local, de data 3 de novembre de 2020, pel qual s’adoptava la mesura
provisional de suspensió de la llicència de terrassa que disposa SEBASTOPOL S.C.P
a la plaça Pompeu Fabra, 3, al estar mancat el recurs manifestament de fonament.
Atès que la raó emprada per SEBASTOPOL S.C.P. per impugnar l’acord de la Junta
de Govern de data 3 de novembre de 2020 (31/2020 LLIOE), és la nul·litat del Decret
d’alcaldia número 552 de 2020, el qual ha sigut impugnat però no s’ha declarat que
aquest sigui nul.
Atès l’informe-proposta de Junta de Govern Local formulat en data 13 de gener de
2021, per la Cap de Negociat d’Empresa.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- Inadmetre el recurs de reposició presentat el 14 de desembre de 2020 per
SEBASTOPOL S.C.P., mitjançant la representació del senyor Manuel Monllaó i Errea,
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 3 de novembre de 2020, pel qual
s’adopta la mesura provisional de suspensió de la llicència de terrassa que disposa
SEBASTOPOL S.C.P. a la plaça Pompeu Fabra, 3, al estar mancat el recurs
manifestament de fonament.
Segon.- Notificar als interessats.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
8.- Precs i preguntes.
9.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:25h.
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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
03/02/2021 19:26:06

Secretari accidental
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