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 5/2021/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 2 de març de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 2 de març 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:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM

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 25/02/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 5/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la Junta de Govern Local ordinària 4/2021, 
de data 17/02/2021.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 20/2021/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa control zona blava c/Pere Calders – Gener i 
Febrer 2021

Atès que SABA APARCAMENTS, SA ha presentat les factures relatives a la gestió del 
servei de les places d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders pels mesos de 
GENER i FEBRER de 2021, 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 a la gestió del servei esmentat s’han presentat a la Intervenció 
municipal per a la seva comptabilització les factures següents, l’import de les quals 
inclou el 21% d’IVA:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021000566, servei del mes de GENER 2021 1.107,15 €
12021000567, servei del mes de FEBRER 2021 1.107,15 €
TOTAL 2.214,30 €

Atès que per fer front a la despesa que comporten les factures esmentades existeix 
crèdit suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent, que es fa per l’import base de la factura perquè segons 
instruccions del departament d’Intervenció municipal la quantitat d’IVA d’aquesta 
factura (192,15 €) és deduïble:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4310.133101.22699 Despeses funcionament 
Zona Blava El Molí RC12021000003915 1.830,00 €

Atès que actualment l’estat de la contractació de la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders és el que es reflexa en l’informe 
tècnic de data 22 de novembre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació:

“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 3.846 de data 31 de desembre de 
2009, s’aprovava l’expedient de contractació corresponent al contracte menor de 
gestió de les places d’estacionament regulat ubicades al solar interior paral·lel al carrer 
Pere Calders i carrer Verdaguer i que en la mateixa resolució també s’adjudicava el 
contracte menor de referència a l’empresa SABA Aparcamientos S.A, per un termini 
d’un any a comptar a partir del dia 4 de gener de 2010 i fins el 31 de desembre del 
mateix any per un import de 12.180 € sense iva i de 14.128,80  amb el 16% d’iva.
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Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 1366 de 21 de maig de 2011 
s’ordenava a Saba Aparcamientos la continuïtat en la prestació del servei de gestió de 
zona blava del carrer Pere Calders segons contracte menor que tenia adjudicat i fins la 
realització de les tasques de tramitació i adjudicació del nou concurs. Aquesta 
continuïtat en el contracte, tenia una sèrie de variacions respecte a l’anterior segons 
s’estipulava en l’informe tècnic de data 21 de desembre de 2010, i per això en la RA 
1366 es regulava el servei mitjançant una sèrie de prescripcions tècniques i 
econòmiques. Aquest contracte menor havia de finalitzar 9 mesos després per tant, a 
finals de setembre de 2011.
En la mateixa Resolució d’Alcaldia s’ordenava que s’iniciessin les actuacions 
necessàries per la tramitació de l’expedient de contractació corresponent.

Per tant, des de llavors aquest servei tècnic, juntament amb els responsables tècnics 
superiors, els serveis jurídics i amb coneixement dels successius regidors, s’ha 
treballat en diverses línies en base a tipus de contractes i tipus de gestió del servei 
diferents. 
De manera paral·lela a la realització d’aquest contracte, han aparegut una sèrie de 
problemàtiques reiterades lligades a problemes d’humitats i inundacions en 
l’aparcament soterrat del Mercat.

El fet de referir-nos a aquest tema i de lligar-ho a aquest informe obeeix a que tant la 
gestió de la resta de places d’estacionament de zona blava com les de l’aparcament 
del mercat, formen part de la Concessió administrativa de les obres d’instal·lació, 
equipament i de l’explotació de l’aparcament soterrat del mercat municipal i de la 
gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins de Rei, el document públic 
administratiu del qual es va formalitzar en data 28 d’octubre de 2005.

La solució tècnica d’aquesta problemàtica en l’aparcament soterrat és molt complexa i 
provoca que la planta tercera de l’aparcament soterrat estigui pràcticament inutilitzada.  
L’execució de les obres que permetrien reconduir aquesta situació i el finançament de 
les mateixes ha obert una diversitat de propostes sobre com assumir tota l’actuació de 
manera global. Entre aquestes propostes hi ha la d’assumir-la a través de la inclusió 
de la gestió de les 51 places de la zona blava de Pere Calders dins del contracte de 
concessió abans esmentat.

Per tant, metre no es prengui una decisió sobre la solució dels problemes d’humitat i 
de si es lliga o no l’execució de l’obra a una possible modificació en la forma de gestió 
de les 51 places del carrer Pere Calders. 

Vist que SABA continua prestant el servei de vigilància i recaptació de les 51 places de 
zona blava del carrer Pere Calders, i que l’Ajuntament continua rebent l’ingrés del 
pagament d’aquesta zona, des d’aquest servei tècnic es proposa aprovar la despesa 
dels mesos que corresponguin ja que existeix partida pressupostària amb dotació 
pressupostària suficient per fer-ho.”
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Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2020 
prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de 
despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la 
legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels 
municipis, o d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de 
licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 11 de febrer de 2021 pel 
Cap de Negociat de Mobilitat en funcions; amb l’annexe de l’informe econòmic 
desfavorable de l’interventor accidental de data 12 de febrer 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. –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 la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a SABA APARCAMENTS, SA, per la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders dels mesos de GENER i FEBRER 
de 2021 que es relaciona a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021000566, servei del mes de GENER 2021 1.107,15 €
12021000567, servei del mes de FEBRER 2021 1.107,15 €
TOTAL 2.214,30 €

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.

3. Esports. Expedient núm. 18/2021/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 GENER de 2021
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Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu la Sínia i el 
poliesportiu municipal Ricard Ginebreda del mes de gener de 2021 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

12021000416 S21-33
7.297,17

LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, S. L.

31/01/2021 01/02/2021

12021000415 S21-32
2.222,65

LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, S. L.

31/01/2021 01/02/2021

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. 12021000002808.

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 
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 Local de la Cap del Negociat d’Esports 
de data 8 de febrer de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 10 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
LLOP GESTIO 12021000415 Consergeria, manteniment i
ESPORTIVA, S.L.                             neteja instal·lacions esportives                 
2.222,65 €

 mes de gener 2021-La Sínia

LLOP GESTIO        12021000416   Consergeria, manteniment i
ESPORTIVA, S.L.                             neteja instal·lacions esportives                 
7297,17 €

 mes de gener 2021-R. Ginebreda

TOTAL 9519,82 €

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 la Sínia i el poliesportiu Ricard Ginebreda durant el 
mes de gener de 2021, que es relacionen a continuació:
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Codi Número Import Nom proveïdor
Data 

Factura
Data 

Recepció

12021000416 S21-33
7.297,17

LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, S. L.

31/01/2021 01/02/2021

12021000415 S21-32
2.222,65

LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, S. 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.

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

4. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 19/2021/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa servei recollida, acollida i custodia d’animals 
perduts, abandonats o ensalvatgits –Gener 2021

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 GENER de 2021, 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
12021000556, Servei de recollida, acollida i 
custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits, GENER 2021

2.127,18€

TOTAL 2.127,18€

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 a 
aplicar

N.4210.170101.22699 Servei animals 
domèstics i control població de coloms

12021000003218 2.127,18€
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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 febrer de 2021 i d’inici del 
servei per part de l’adjudicatari per juny 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 
prorrogat, la Junta de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de 
despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la 
legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels 
municipis, o d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de 
licitacions en tràmit o en preparació de licitació pública.

Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 11 de febrer de 2021 per 
la Cap de Salut Pública i Sanitat; amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de 
l’interventor accidental de data 10 de febrer 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. –
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 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 GENER de 2021, que es relaciona a 
continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021000556, Servei de recollida, acollida i 
custòdia d’animals perduts, abandonats o 
ensalvatgits, GENER 2021

2.127,18€

TOTAL 2.127,18€

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.

5. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 2/2021/COSOB. 
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Adjudicació del contracte de l’obra del “Projecte constructiu per l’estabilització 
dels talussos situats al voltant del camp de futbol Josep Raich”.

Atès que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 17 de novembre de 2020, 
es va aprovar l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte constructiu per 
l’estabilització dels talussos situats al voltant del camp de futbol Josep Raich” de 
Molins de Rei, així com el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), i es va 
convocar la corresponent licitació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació 
ordinària, amb un pressupost base de licitació de  261.439,70 €, IVA inclòs, un valor 
estimat del contracte de 259.279,04 €, IVA exclòs i un termini d’execució de 3 mesos.

Vist que, en data 2 desembre de 2020 es va publicar l’anunci de la convocatòria al 
Perfil del Contractat i es va obrir el període de presentació d’ofertes mitjançant la 
plataforma electrònica VORTAL, amb finalització el 28 de desembre de 2020, durant el 
qual van presentar oferta les següents empreses: 

- INACCES GEOTECNICA VERTICAL
- ALTIUS GEOTECNICA Y OBRAS ESPECIALES
- SOLUTIOMA
- CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS
- TEC RAUL
- TALIO
- OCAÑA
- INFRAESTRUCTURES MUNTANYA
- CONSTRUCCIONES FERTRES

Atès que la Mesa de Contractació de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió privada 
celebrada en data 14 de gener de 2020, va procedir a l’obertura i qualificació de la 
documentació corresponent al Sobre Únic que ha de contenir la Declaració 
responsable i la documentació relacionada amb els criteris de valoració quantificables 
mitjançant fórmules matemàtiques, admetent totes les empreses a la licitació.

Ateses les ofertes presentades pels licitadors que són les següents:

INACCES GEOTECNICA VERTICAL
Preu 137.814,23
Experiència equip resp.  més de 15 anys 
Experiència operaris 15 anys o més

ALTIUS GEOTECNICA Y OBRAS ESPECIALES 
Preu 206.370,50
Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 15 anys o més

SOLUTIOMA
Preu 181.282,16
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Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 15 anys o més

CATALANA D’OBRES DEL PENEDÈS 
Preu 245.753,32
Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 10 anys o més

TEC RAUL 
Preu 177.909,72
Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 15 anys o més

TALIO 
Preu 216.756,62
Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 15 anys o més

OCAÑA 
Preu 171.379,81
Experiència equip resp. entre 10 i 15 anys 
Experiència operaris 10 anys o més 

INFRAESTRUCTURES MUNTANYA 
Preu 198.377,14
Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 15 anys o més 

CONSTRUCCIONES FERTRES  
Preu 180.654,84
Experiència equip resp. més de 15 anys
Experiència operaris 15 anys o més

Atès que la Mesa adverteix que les ofertes econòmiques presentades per les 
empreses INACCES GEOTECNICA VERTICAL i TALIO no especifiquen si inclouen, o 
no, l’IVA, requerint-les en data 14 de gener de 2021, per tal que aclareixin aquesta 
circumstància. 

Atès que ambdues empreses responen el requeriment en el sentit següent:
o l’empresa INACCES GEOTECNICA VERTICAL comunica que la seva oferta no 

inclou l’IVA, de tal manera que a l’import ofertat (137.814,23€) se li ha d’afegir 
un 21% d’IVA (28.940,99), el que ascendeix a un total de 166.755,22€. 

o l’empresa TALIO comunica que la seva oferta sí que inclou l’IVA (216.756,62€). 
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Atès que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 15 de gener de 2021, avalua 
els criteris de valoració objectius, preu i experiència de l’equip, i classifica les ofertes 
presentades en els següents termes:

Licitadors Preu
Experiència 

equip 
responsable

Experiència 
operaris

TOTAL 
PUNTUACIÓ

INACCES GEOTECNICA 
VERTICAL 50 6 3 59

TEC RAUL 45,99 6 3 54,99
OCAÑA 48,34 4 2 54,34
SOLUTIOMA 44,78 6 3 53,78
CONSTRUCCIONES 
FERTRES 42,66 6 3 51,66

INFRAESTRUCTURES 
MUNTANYA 38,63 6 3 47,63

ALTIUS GEOTECNICA Y 
OBRAS ESPECIALES 35,75 6 3 44,75

TALIO 32,02 6 3 41,02
CATALANA D’OBRES 
DEL PENEDÈS 21,59 6 2 29,59

Atès que durant la sessió de la Mesa, el Cap del negociat de Control de Gestió 
procedeix a realitzar el càlcul sobre les possibles ofertes anormals (clàusula 27 
PCAP), i adverteix que tant l’empresa INACCES GEOTECNICA VERTICAL com 
l’empresa OCAÑA incorren en un supòsit d’anormalitat. 

Finalment, la Mesa, per unanimitat, de conformitat amb els arts. 145-147, 149-150, 159 
i 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
acorda: 

- DECLARAR que l’empresa INACCES GEOTECNICA VERTICAL ha presentat 
la millor oferta en relació qualitat-preu i ha obtingut 59 punts (sobre 59 ). 

- PROPOSAR L’ADJUDICACIÓ de contracte de d’obres de sanejament i 
estabilització dels talussos del camp de futbol Josep Raich a l’empresa 
INACCES GEOTECNICA VERTICAL per un preu de 166.755,22€, IVA inclòs.  

- DECLARAR que l’empresa millor puntada incorre en un supòsit d’anormalitat i 
REQUERIR-LI per tal que justifiqui aquesta anormalitat en un termini màxim de 
5 dies hàbils, d’acord amb la clàusula 27 del PCAP i els arts. 149 i 159.4 LCSP.

Atès que en data 15 de gener de 2021, es va requerir a l’empresa INACCES 
GEOTECNICA VERTICAL, SL per a que en el termini de 5 dies hàbils justifiquin la 
oferta presentada.

Atès que en data 21 de gener de 2021, l’empresa INACCES GEOTECNICA 
VERTICAL, SL presenta documentació per justificar la baixa presentada.
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Atès l’informe, d’1 de febrer de 2021, de l’Arquitecte de l’Oficina Tècnica en relació a la 
justificació presentada per l’empresa INACCES GEOTECNICA VERTICAL, SL.

Atès que la Mesa de contractació, en sessió celebrada l’11 de febrer de 2021, accepta, 
per unanimitat, la justificació presentada per INACCES GEOTECNICA VERTICAL, SL 
sobre l’anormalitat de la seva oferta, d’acord amb l’informe favorable de l’arquitecte 
municipal, i proposa requerir a l’empresa per a que, en el termini de 7 dies hàbils 
presenti la documentació establerta a la clàusula 29.1 del Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP).

Atès que en data 12 de febrer de 2021, es requereix a l’empresa INNACCES 
GEOTECNICA VERTICAL, SL per a que en el termini de 7 dies hàbils presenti la 
documentació establerta a la clàusula 29.1 del PCAP, així com la següent:

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat 
Social.

- Darrer rebut de l’impost d’activitats econòmiques (IAE). 
- Document acreditatiu de la constitució de les garanties definitiva i 

complementària, per un import de 13.781,43 €.
- Documentació acreditativa de la disposició dels mitjans personals i materials 

adscrits a l’execució del contracte , d’acord amb la clàusula 21.4 PCAP.
- Documentació acreditativa de l’oferta realitzada respecte a l’experiència de 

l’equip.

Atès que, en dates 19 i 22 de febrer de 2021, l’empresa INACCES GEOTECNICA 
VERTICAL, SL presenta la documentació requerida per a l’adjudicació del contracte, 
considerant-se aquesta correcta.

Atès que el tresorer de l’Ajuntament, en data 23 de febrer de 2021, fa constar que 
l’empresa INACCES GEOTECNICA VERTICAL, SL no té cap deute tributari municipal 
vençut. 

Atès que existeix consignació pressupostària suficient a la partida 4020/342401/63201 
«Millores Camp de fútbol municipal Josep Raich» del pressupost municipal per 
l’exercici 2021 per fer front a la despesa d’aquest contracte.

Vist l’art. 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembres, de contractes del sector públic 
(LCSP), que estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels 
5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació requerida.

Vist l’art. 151.1 LCSP, que diu que la resolució d’adjudicació ha de ser motivada i s’ha 
de notificar als candidats i licitadors, i s’ha de publicar en el perfil del contractant en el 
termini de 15 dies. 

Vist l’art. 153 LCSP, que exigeix la formalització del contracte en un document 
administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació. En concret, 
tenint en compte que aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria 
de contractació, la formalització s’haurà d’efectuar no més tard dels 15 dies hàbils 
següents al dia que s’efectuï la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. La 
formalització del contracte s’haurà de publicar, juntament amb el contracte 
corresponent, en el perfil del contractant, d’acord amb l’art. 154 LCSP. 
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Vist l’art. 62.2 de la LCSP i la clàusula 34 del PCAP, que disposen que les facultats del 
responsable del contracte, en els contractes d’obres, les ha d’exercir el director 
facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 246. 

Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona LCSP 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 l’informe-proposta, de 23 de febrer de 2021, de la Cap d’Oficina Administrativa de 
SiT, amb els informes de la TAG de serveis jurídics i l’interventor accidental, de la 
mateixa data.

La Junta de govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- ADJUDICAR el contracte de l’obra del “Projecte constructiu per 
l’estabilització dels talussos situats al voltant del camp de futbol Josep Raich” de 
Molins de Rei, a l’empresa INACCES GEOTECNICA VERTICAL, SL, per import de 
166.755,22 €, IVA inclòs, amb el següent detall i d’acord amb la resta de condicions 
que deriven del PCAP, del Projecte i de l’oferta presentada per l’adjudicatari: 

- Experiència promig de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra i encarregat): 
més de 15 anys.

- Experiència promig de l’equip d’operaris: 15 anys o més.

Segon.- EXPOSAR al públic l’anterior acord mitjançant anunci en el perfil del 
contractant.

Tercer.- DISPOSAR la despesa que comporta l’execució del contracte que s’adjudica 
per import de 166.755,22 € (cent seixanta-sis mil set-cents cinquanta-cinc euros amb 
vint-i-dos cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4020/342401/63201 
“Millores Camp de fútbol municipal Josep Raich” del pressupost de 2021. 

Quart.- FORMALITZAR el contracte en document administratiu en el termini màxim de 
15 dies hàbils, a comptar des de la notificació del present acte.

Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el contracte 
corresponent, en el perfil del contractant en un termini no superior a 15 dies, a comptar 
des de la seva signatura,  d’acord amb l’art. 154 de la LCSP.

Sisè.- DESIGNAR com a responsable del contracte al director facultatiu de l’obra Jordi 
Amigó Mitjana, director tècnic d’Euro Geotècnica S.A.U, en els termes que estableixen 
els arts. 237 a 246 LCSP i la clàusula 34 del PCAP. 

Setè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques 
del contracte, incloent la identitat de l’adjudicatari i l’import de l’adjudicació. 

Vuitè.- PRACTICAR, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 
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- NOTIFICACIONS: a l’empresa adjudicatària, a les empreses licitadores i a 
l’empresa Euro Geotècnica, SAU. 

- COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, 
Serveis Jurídics i a Oficina Tècnica.

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

6. Serveis Socials. Expedient núm. 21/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit de la factura de la Fundació S21 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya, pels serveis psicosocials de la Llar 
d'Avis del mes de gener 2021.

Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de la factura de Fundació S21 del 
Consorci de Salut els serveis prestats a la Llar d’Avis el mes de gener.

Atès que el Servei d’Assistència Sanitària i Social de la Llar d’Avis Dr. Mestres, del 
mes de desembre de 2020, ha anat a càrrec de l’empresa Fundació S21 del Consorci 
de Salut i Social de Catalunya.

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

12021000545 43520 1784,72 FUNDACIO S21 31-01-21 5-2-21

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231301/22706, d’acord amb la reserva de crèdit número 12021000004067. 

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 9 de febrer 2021.

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.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.
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Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2019, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit 
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, 
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació 
pública. 

Atès l’informe-proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Negociat de Serveis 
Socials,  de 15  de febrer de 2021.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental, de data 18 de febrer 
de 2021 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

Fundació S21 del 
Consorci de Salut i 
d’Atenció social de CAT

12021000545 Serveis psicosocials de la 
Llar d’Avis Dr. Josep 
Mestre.  Gener 2021

1784,72€

TOTAL 1784,72€

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 Fundació S21 del Consorci de Salut i Social de Catalunya, pels serveis 
prestats d’assistència sanitària durant el mes de gener de 2021, que es relaciona a 
continuació:
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Codi
Númer
o Import Nom proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció

RC

12021000545 43520 1784,72 FUNDACIO S21 31-1-21 5-2-21
12021000

004067

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. Serveis Socials. Expedient núm. 23/2021/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 gener 2021. 

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 
gener 2021.

Atès que el servei d’assistència mèdica de la Llar d’Avis Dr. Mestres, del mes de gener 
2021, 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 Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12021000592
800201000
1919 3.384

Preventium, 
Prevención de 
Riesgos Laborales 31/1/21 9/2/21

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  12021000004927.

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 18 de febrer 2021.

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

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

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

Atès l’informe-proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Negociat de Serveis 
Socials,  de 19 de febrer de 2021.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 23 de febrer 
de 2021 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 
PREVENCION RIESGOS 
LABORALES, SAU

12020007863 Servei assistència Llar 
d’Avis de gener 2021

3.384 €

TOTAL 3.384 €

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 gener 2021, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció

RC

12021000592
80020100
01919 3.384

Preventium, 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales 31/1/21 9/2/21

120210000
04927

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.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

9.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

10.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 9:23h.

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

16/03/2021  19:20:47

Xavi Paz Penche

La Secretària

17/03/2021   15:25:25

Sandra Castelltort Claramunt
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