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 4/2021/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 17 de febrer de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 17 de febrer 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 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:

Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:17 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 11/02/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 4/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la JGL ordinària 26/2020, de 15.12.2020 i 
l’esborrany de l’acta de la JGL ordinària 3/2021, de 02.02.2021.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Programes específics. Expedient núm. 13/2021/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 gener de 2021

Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a 
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de gener de 2021, 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 Import NIF Nom proveïdor
Data 
Factura

12021000423
V21-
FAC00135 5.005,64 R5800395E

FUNDACIO PERE 
TARRES 31/01/2021

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. 12021000002366.

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 negociat de programes 
específics, de data 1 de febrer de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de febrer 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 
PERE TARRÉS

12021000423 Servei de dinamització, d'acollida, 
d'acompanyament i informació per 
persones nouvingudes a Molins de 
Rei durant el mes de gener de 2021.

5.005,64 €

TOTAL 5.005,64 €

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 amb NIF. R5800395E, pel servei prestat de 
dinamització, acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a 
Molins de Rei, durant el mes de gener de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Núm. RC
12021000423 V21-FAC00135 5.005,64 12021000002366.

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.



               Acta JGL 17/02/2021
 SEC/SCC/ald

4/16
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

3. Intervenció. Expedient núm. 9/2021/APRDE. 
 
Donar Compte a la Junta de Govern de l'aprovació dels decrets de despesa

Atès que en data 16 d’abril de 2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia núm. 663 
mitjançant el qual el President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) té 
delegada l’aprovació de les factures d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost 
relatiu a les competències que té atorgades l’alcalde com a titular en aquesta matèria.

D’acord amb el punt tercer d’aquest Decret d’Alcaldia, el president de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia (ESC) dona compte a la Junta de Govern Local dels següents 
Decrets aprovats: 

DECRET DATA Text del Decret
1908 03/12/2020 Aprovació de despeses sense objeccions
1892 02/12/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1993 18/12/2020 Aprovació de despeses sense objeccions
1998 21/12/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1997 21/12/2020 Aprovació de despeses sense objeccions
1996 21/12/2020 Aprovació de despeses amb objeccions

31 13/01/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions
30 13/01/2021 Aprovació de despeses 2020 amb objeccions

111 25/01/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions
110 25/01/2021 Aprovació de despeses 2020 amb objeccions
149 29/01/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions
148 29/01/2021 Aprovació de despeses 2020 amb objeccions
162 03/02/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions

La Junta de Govern Local  resta assabentada:

Únic: DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de l’aprovació dels Decrets 
següents:

DECRET DATA Text del Decret
1908 03/12/2020 Aprovació de despeses sense objeccions
1892 02/12/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1993 18/12/2020 Aprovació de despeses sense objeccions
1998 21/12/2020 Aprovació de despeses amb objeccions
1997 21/12/2020 Aprovació de despeses sense objeccions
1996 21/12/2020 Aprovació de despeses amb objeccions

31 13/01/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions
30 13/01/2021 Aprovació de despeses 2020 amb objeccions

111 25/01/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions
110 25/01/2021 Aprovació de despeses 2020 amb objeccions
149 29/01/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions
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148 29/01/2021 Aprovació de despeses 2020 amb objeccions
162 03/02/2021 Aprovació de despeses 2020 sense objeccions

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

4. Serveis Socials. Expedient núm. 14/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la 
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes de gener 2021

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de gener de 
2021, ha 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 la factura següent:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12021000424
V21-
FAC00134 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 31/01/2021 01/02/2021

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 12021000002424.

Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, de data 20 de març de 2020, i 
de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP, de data 19 de març de 2020, sobre el 
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP.

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

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.
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Atès l’art. 11.2.d de les bases d’execució del pressupost 2020, 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 4 
de febrer de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 5 de febrer 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 Pere   SERVEI SOCIOEDUCATIU
Tarrés 12021000424 CENTRE OBERT GENER 2021   2.809,59 €

TOTAL 2.809,59 €

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 aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit, que es deriva de la factura 
corresponent a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pels serveis prestats d’intervenció 
socioeducativa (Centre Obert) durant el mes de gener de 2021, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12021000424
V21-
FAC00134 2.809,59€

FUNDACIO 
PERE TARRES 31/01/2021 01/02/2021 12021000002424

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.

5. Infància i Joventut. Expedient núm. 16/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes de GENER de 
2021

Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de gener de 2021 va 
anar a càrrec de l’empresa Suara Serveis, SCCL.

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

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura
Data 
Recepció

12021000410 5001601220 3.209,74 € SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L 31/01/2021 01/02/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3070/233102/22696 Servei famílies i infants de 0-3, d’acord amb la reserva de crèdit 
número 12021000002489.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP signat el 19 de març de 
2020 i del Cap de Secció Sociocultural signat el 20 de març de 2020, sobre el 
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les 
Persones.

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 
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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 del Cap del Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 2 de febrer de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de febrer 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
SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L.

12021000410

DESPESES SERVEIS 
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA - 
ESPAI FAMILIAR 
TRENCACLOSQUES GENER 
2021 3.209,74
TOTAL

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a l’empresa Suara Serveis SCCL, pel serveis prestats a l’espai familiar 
Trencaclosques durant el mes de gener de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Data Recepció

12021000410 5001601220 3.209,74 € SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L 31/01/2021 01/02/2021

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.

6. Infància i Joventut. Expedient núm. 15/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel servei de Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) 
del mes de GENER de 2021

Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de gener de 2021 ha anat a 
càrrec de l’empresa Fundació Pere Tarrés.

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

1202100042
5 V21-FAC00136 2336,83 FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS 31/01/2021 01/02/2021

2.336,83 147 FUNDACIO PERE 
TARRES

31/01/2020 04/02/2020

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3070/233102/22691 Projecte XEL, d’acord amb la reserva de crèdit número 
12021000002487.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP signat el 19 de març de 
2020 i del Cap de Secció Sociocultural signat el 20 de març de 2020, sobre el 
reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les 
Persones.

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 
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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 d’Infància i Joventut, 
de data 2 de febrer de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de febrer 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 Projecte Xarxa Import
FUNDACIÓ  1202100425 Educativa Local (Xel) 2.336,83
PERE TARRÉS mes de gener de 2021

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 la Fundació Pere Tarrés, pels serveis prestat al Projecte Xarxa 
Educativa Local (XEL) durant el mes de gener de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura
Data 
Recepció

12021000425
V21-
FAC00136 2336,83 FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS 31/01/2021 01/02/2021

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.
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7. Cultura. Expedient núm. 17/2021/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 gener de 2021

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de gener 2021 ha anat a 
càrrec de l’empresa 7 i Tria, SAL.

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

Codi Número Import NIF Nom proveïdor Data Factura
12021000503 F20-813 2.139,92€ A61046017 7 I TRIA, SAL 29/01/2021

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. 
12021000002767.

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. 
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Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de cultura en funcions, de data 3 
de febrer de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 5 de febrer 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, SA 12021000503 Gestió de la Federació Obrera gener 

2021
2.139,92

TOTAL 2.139,92

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 gener de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import RC Núm.
12021000503 F20-813 2.139,92€ 12021000002767

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.
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8. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 1/2021/COOSE. 
 
Aprovar la segona i última pròrroga del contracte del servei de conservació i 
manteniment dels sistemes de climatització de dependències i equipaments 
municipals del municipi de Molins de Rei, adjudicat a l’empresa CATALANA DE 
CLIMA I LLONCH, SL

Atès que mitjançant acord núm. 2 de la Junta de Govern Local, de 5 de febrer de 2018, 
es va adjudicar el contracte del servei de conservació i manteniment dels sistemes de 
climatització de dependències i equipaments municipals de Molins de Rei, a l’empresa 
CATALANA DE CLIMA I LLONCH, SL.

Atès que en data 23 de febrer de 2018, es va signar el document públic administratiu 
de formalització del contracte del servei.

Atès la clàusula 3.1 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) en 
concordança amb la clàusula setena del contracte que estableix que la durada del 
contracte de referència serà per un termini màxim inicial de 2 anys a comptar de l’1 de 
març de 2018, prorrogable 2 anys més amb pròrrogues d’1 any cadascuna.

Atès la clàusula 3.2 del PCAP, estableix que el contracte podrà ser prorrogat de forma 
expressa i per mutu acord de les parts. Es podran acordar 2 pròrrogues d’1 any de 
durada, comtat a partir del dia següent al de la finalització del termini contractual inicial 
o, en el seu cas, de la primera pròrroga, sempre que les característiques del contracte 
es mantinguin inalterables.

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 18 de febrer de 2020, es va 
aprovar la primera pròrroga del contracte adjudicat a l’empresa CATALANA DE CLIMA 
I LLONCH, SL per un termini d’1 any, establert de l’1 de març de 2020 al 28 de febrer 
de 2021, ambdós inclosos, que va ser formalitzat en annex 1, en data 10 de març de 
2020.

Atès que es comunica a l’empresa CATALANA DE CLIMA I LLONCH, SL la finalització 
de la primera pròrroga contracte mitjançant escrit amb registre de sortida núm. 
2021000118 de data 14 de gener de 2021, i es sol·licita que en el termini de 10 dies 
des de la recepció confirmin per escrit la voluntat d’executar la segona pròrroga del 
contracte prevista fins el 28 de febrer de 2022.

Atès que en data 8 de febrer de 2021, amb Registre d’entrada núm. 2021002949, la 
Sra. Anna Llonch Dalmau, en representació de l’empresa CATALANA DE CLIMA I 
LLONCH, SL presenta escrit en el que comunica el seu interès d’executar la segona 
pròrroga del contracte de referència.

Atès l’informe tècnic, de 8 de febrer de 2021, del Cap de negociat d’instal·lacions 
tècniques, en el que diu que l’empresa està realitzant les tasques relacionades amb la 
prestació del servei de manera satisfactòria i d’acord amb allò estipulat en els Plecs de 
Clàusules que van regir el concurs. Així mateix informa favorablement la pròrroga per 
un any més del contracte, la qual seria efectiva fins el 28 de febrer de 2022.
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Atès que d’acord amb l’oferta del contractista, el preu del contracte pel termini de 
pròrroga queda fixat, IVA inclòs, en un total de 22.985,88 € corresponents a la part fixa 
i 16.576,00 € corresponents a la part variable, calculant-se la despesa corresponent a 
l’exercici pressupostari 2021 en les quantitats de 19.154,90 € i 13.813,33 €, 
respectivament.

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 4330/933100/21304 
“Manteniment d’instal·lacions de climatització” pels imports a dalt indicats, d’acord amb 
les reserves de crèdit núm. 12021000003913 i 12021000003914 respectivament i pel 
termini de l’1 de març al 31 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

El finançament de l’import de la pròrroga corresponent a l’exercici pressupostari 2022 
restarà sotmès al compromís d’existència de crèdit adequat i suficient en el respectiu 
pressupost, de conformitat amb els articles 110.2 del TRLCSP i 174.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març).

Atès que d’acord amb la disposició addicional segona, apartat 1, del RDLeg 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), el Decret d’Alcaldia núm. 571 de data 20 de març de 2020 i la 
clàusula 2.6 del PCAP, la competència com a òrgan de contractació recau en la Junta 
de Govern Local.

Vist l’article 11.2 a) de les bases d’execució del pressupost de Molins de Rei, la Junta 
de Govern local té competència per a l’aprovació de les pròrrogues que li 
corresponguin com a òrgan de contractació.

Atès l’informe-proposta, de 9 de febrer de 2021, de la Cap d’Oficina Administrativa de 
SiT en assignació de funcions s/DA 1521 DE 28/08/19, amb els informes de la TAG de 
serveis jurídics, de 9 de febrer de 2021 i de l’Interventor accidental, de 10 de febrer de 
2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- APROVAR la segona i última pròrroga del contracte del servei de 
conservació i manteniment dels sistemes de climatització de dependències i 
equipaments municipals del municipi de Molins de Rei, adjudicat a l’empresa 
CATALANA DE CLIMA I LLONCH, SL per un termini d’1 any, establert de l’1 de març 
de 2021 al 28 de febrer de 2022, ambdós inclosos, d’acord amb les clàusules 3.1 i 3.2 
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, per import 
de 22.985,88 €, corresponent a la part fixa i per import de 16.576,00 € corresponent a 
la part variable del contracte, el que suposa un total de 39.561,88 €, IVA inclòs,.

Segon.- FORMALITZAR l’anterior acord en annex del contracte formalitzat en data 23 
de febrer de 2018.
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Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a la pròrroga del 
contracte amb càrrec a l’aplicació o aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
(IVA INCLÒS)

EXERCICI 
COMPTABLE OBSERVACIONS

4330/933100/21304 19.154,90 € 2021 Part fixa (de l’01/03 
al 31/12)

4330/933100/21304 13.813,33 € 2021 Part variable (de 
l’01/03 al 31/12)

La que s’habiliti a 
l’efecte 3.830,98 € 2022 Part fixa (de l’01/01 

al 28/02)
La que s’habiliti a 
l’efecte 2.762,67 € 2022 Part variable (de 

l’01/01 al 28/02)

Quart.- ESTABLIR que durant aquest termini de pròrroga regiran els plecs de 
clàusules administratives i tècniques particulars, aprovats per acord de la Junta de 
Govern Local, de data 21 de març de 2017 i la resta de documentació contractual i 
legislació que sigui d’aplicació.

Cinquè.- PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els 
tràmits següents:

· NOTIFICACIONS: a l’empresa CATALANA DE CLIMA I LLONCH, SL.
· COMUNICACIÓ al Registre Públic de Contractes, d’acord amb l’art. 333.3 del 

TRLCSP.
· COMUNICACIONS INTERNES: als departaments d’intervenció , de serveis 

jurídics i al Cap del negociat d’instal·lacions tècniques.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

9.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha

10.- Precs i preguntes.

No n’hi ha
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11.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:20h.

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

02/03/2021  19:46:36

Xavi Paz Penche

La Secretària

04/03/2021   8:42:29

Sandra Castelltort Claramunt
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