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 8/2021/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 16 de març de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:16 hores del dia 16 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
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:

Alejandro Herrero Basange Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:16 hores, després de comprovar la 
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida 
constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que 
s’han adjuntat a la convocatòria, del 11/03/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 8/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar els següents esborranys d’acta: 

- Junta de Govern Local ordinària 5/2021 de data 02/03/2021
- Junta de Govern Local extraordinària i urgent 6/2021 de data 05/03/2021
- Junta de Govern Local extraordinària i urgent 7/2021 de data 08/03/2021

S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Serveis Socials. Expedient núm. 27/2021/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 febrer 2021

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

12021001060
V21-
FAC00642 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 28/02/2021 01/03/2021

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 6081

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.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 
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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 2 
de març de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de març 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 12021001060 Servei de Centre Obert del 2.809,59 €
Tarrés mes de febrer 2021 

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 febrer de 2021, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12021001060 V21-FAC00642 2.809,59€

FUNDACIO 
PERE 
TARRES 28/02/2021 01/03/2021 12021000006081

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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3. Cultura. Expedient núm. 26/2021/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 febrer de 2021

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de febrer 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
12021001094 F20-990 2.139,92€ A61046017 7 I TRIA, SAL 28/02/2021

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. 
12021000005997.

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 cultura en funcions, de data 3 
de març de 2021.
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Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de març 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 12021001094 Gestió de la Federació Obrera febrer 

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 febrer de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import RC Núm.
12021001094 F20-990 2.139,92€ 12021000005997

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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4. Programes específics. Expedient núm. 25/2021/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 febrer de 2021

Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a 
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de febrer 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

12021001061
V21-
FAC00643 5.005,64 R5800395E

FUNDACIO PERE 
TARRES 28/02/2021

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. 12021000005992.

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 març de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 4 de març 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

12021001061 Servei de dinamització, d'acollida, 
d'acompanyament i informació per 
persones nouvingudes a Molins de 
Rei durant el mes de febrer 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 febrer de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Núm. RC
12021001061 V21-FAC00643 5.005,64 12021000005992.

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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5. Urbanisme. Expedient núm. 1/2021/PROUR. 
 
Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del sector PAU-1 de la 
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Coll

Vist l’informe emès en data 9 de març de 2021 pel cap de Planejament i Gestió 
Urbanística i l’Assessora Jurídica, la transcripció del qual és la següent: 

“INFORME TÈCNIC-JURÍDIC

Assumpte: Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del sector PAU-1 de 
la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Coll

ANTECEDENTS

En data 5 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità, (PGM), en l’àmbit de 
Can Coll.

En data 6 de febrer de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió 
ordinària va aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità 
a l’àmbit de Can Coll.

En data 26 de juny de 2020, amb registre número 20200011090, va tenir entrada el 
document del Projecte d’Urbanització en l’àmbit de Can Coll, redactat per l’arquitecte 
Xavier Sales, del despatx SAASS Sales Associats Arquitectura i Urbanisme, per la 
seva aprovació inicial.  

En data 5 d’octubre de 2020 La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità 
de Barcelona (CTU AMB) va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’illa de Can Coll, de Molins de Rei promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament.

En data 6 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
Projecte d’Urbanització, del sector corresponent al PAU-1 de la Modificació puntual del 
PGM a l’àmbit de Can Coll, condicionant la seva aprovació definitiva d’aquest 
instrument de gestió a l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità a l’àmbit de Can Coll.

En data 6 de novembre de 2020 va ser publicat al DOGC l’acord de la CTU AMB de 
data 5 d’octubre de 2020.

En data 17 d’octubre de 2020 l’acord de la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 
2020, va ser publicat en el diari El Punt Avui. En data 22 d’octubre de 2020 va ser 
inserit en el Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal de data 5 de novembre 
de 2020 al 23 de novembre de 2020 i del 14 de desembre de 2020 al 25 de desembre 
de 2020.
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OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE CAN 
COLL

L’àmbit de Can Coll es troba situat a l’illa compresa entre l’Avinguda Barcelona, carrer 
Canal de la Infanta i carrer Josep Folqué.

Els objectius i criteris de la modificació es concreten en els punts següents:

1. Definir una proposta d’ordenació que millori la connexió de l’àmbit amb els vials i els 
espais lliures de l’entorn.

2. Definir una volumetria que millori les condicions d’edificació.

3. Esponjar l’illa guanyant espai lliure públic.

4. Ampliar la secció del carrer del Canal de la Infanta, per dotar-lo d’un caràcter d’eix 
cívic.

5. Millorar la mobilitat de la zona, facilitant la incorporació de nous modes de transport. 

6. Incrementar la densitat de l’ús residencial per adaptar-se a les necessitats actuals 
d’habitatge.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ A L’ÀMBIT DE CAN COLL

El Projecte d’Urbanització queda delimitat en el document de la Modificació Puntual del 
Pla General Metropolità de Can Coll i correspon al desenvolupament del PAU1 de Can 
Coll.

L'àmbit d'urbanització que es correspon amb la qualificació 6b de la dita MPPGM 
incorpora el tram de la vorera del carrer Canal de la Infanta i parcialment l'ample del 
carrer Raseta. La superfície total de l’àmbit d’urbanització és de 6.681m2.

El terreny a urbanitzar que queda delimitat dona front al carrer Canal de la Infanta i al 
Carrer Raseta. Segons el plànol O.04 de la MPPGM de Can Coll (Alineacions i 
rasants), les cotes de l'àmbit oscil·len, aproximadament, entre 22.90 mts i 23.73 mts. 
Aquestes cotes, es mantenen en aquest projecte d’urbanització. 

Aquesta illa, en bona part de nova creació, planteja un seguit d'habitatges en planta 
baixa, així doncs, la urbanització d'aquest espai respon també, als usos de les plantes 
baixes que li donen front.

La posició dels edificis genera dos fluxos de gent: els que es mouen seguint el carrer 
Raseta per connectar el barri amb l'estació del ferrocarril i els que es desplaçaran amb 
la idea d'anar a gaudir de la zona de lleure en aquest interior d'illa. 

En planta baixa al voltant de la zona verda es localitzen jardins privats d'habitatges 
existents amb front al carrer Raseta, també els darreres de les edificacions actuals 
amb front a Avinguda Barcelona, edificacions sense ús o amb molt poca activitat i les 
plantes baixes dels nous edificis a desenvolupar pel PAU1 de la MPPGM de Can Coll. 
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Es preveu que al voltant d'aquest espai els usos de les noves edificacions siguin 
predominantment residencials.
En resposta a tot això, el projecte s’estructura amb la idea de generar un nucli 
d'activitat de lleure, tant per infants com per a gent gran, amb una urbanització que 
entrega les seves vores, protegint i camuflant quan cal els darreres més antics 
d’alguns edificis actualment sense ús. 

Els nous usos que s'estimen en aquest espai són, per una part els destinats a zones 
d'esbarjo infantil estructurades en diferents zones per a diferents edats. També s'ha 
previst un espai de lleure comunitari, obert, amb equipament de taules i bancs per 
possibilitar trobades, així com permetre jocs de socialització.

Pel que fa a les circulacions aquestes es separen dels límits dels habitatges en planta 
baixa per permetre una major privacitat. La vegetació, configura espais d'ombra i de 
recer permeten agrupar els àmbits de repòs per a la gent gran alhora que les de 
menys alçada ajuden a aquesta separació entre espais privats i zones d'ús de lleure o 
de pas.

Finalment les vies de circulació es resolen amb paviments antilliscants, continus, 
únicament interromputs per elements singulars vegetals, que acaben de configurar 
l'espai.

RESULTAT DEL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA I DELS INFORMES 
SOL·LICITATS

El termini d’exposició al públic va vèncer el 28 de desembre de 2020. Durant aquest 
període es va presentar en data 22 de desembre de 2020 una al·legació formulada pel 
senyor Josep Boter Buch en representació del Real Canal de la Infanta Na Luisa 
Carlota de Borbón. 

En aquesta al·legació com a Comunitat de Regants manifesta que en l’apartat 2.2 de 
la memòria del Projecte d’Urbanització del PAU-1 es contempla l’evacuació mitjançant 
la xarxa general existent al Canal de la Infanta, quan a la mencionada via el que 
existeix en el carrer principal del Reial Canal de la Infanta, que no forma part de la 
xarxa municipal, no és apte per l’evacuació de referència.

En resposta a aquesta al·legació cal dir que en cap cas existirà cap connexió d’aigües 
pluvials ni de cap tipus al Canal de la Infanta i que en tot cas qualsevol connexió 
derivada del procés d’urbanització i edificació s’haurà de realitzar a la xarxa de 
clavegueram municipal.

En aquest sentit cal dir que figurà a l’expedient els plànols 17A i 17B de connexió a la 
xarxa de pluvials que substitueixen el plànol 17 del projecte d’urbanització i en el qual 
es proposa una nova connexió a la xarxa del carrer Menendez Pelayo. També 
acompanya a aquest plànols, un escrit de compromís d’execució d’aquestes obres 
signat per l’arquitecte redactor del projecte d’urbanització.  

Pel que fa als informes sol·licitats a les companyies de subministrament i als 
organismes sectorials de l’Agència Catalana de l’Aigua, (ACA) i a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, (ATM), el resultat és el següent:
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L’informe de data 19 de novembre de 2020, de l’Autoritat del Transport Metropolità 
conclou que: 

“Tal i com s’estableix a l’informe de l’ATM emès el 2019, l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada per la Modificació del PGM en l’àmbit de Can Coll, a Molins de Rei, 
compta amb part dels elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, 
d’acord amb els principis de la Llei de la Mobilitat 9/2003 i el propi Decret 344/2006, 
per la qual cosa s’emet informe favorable. 

Així mateix, en l’informe de l’ATM emès el gener de 2019 s’establien diferents 
recomanacions relatives al seu desenvolupament, que s’hauran de tenir en compte en 
la redacció dels corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que 
correspongui. En aquest cas, segueixen vigents les recomanacions marcades per 
l’ATM.

D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no segueixen les 
determinacions de l’estudi, ho han de justificar”.

Per la seva banda, l’informe de data 12 de febrer de 2021 de l’Agència Catalana de 
l’Aigua conclou que: 

“Pel que fa a l’abastament s’informa FAVORABLEMENT el municipi de Molins de Rei 
disposa de recursos hídrics suficients ja que es troba connectat a la xarxa dins de 
l’àmbit de l’ATL.

Pel que fa al sanejament s’informa FAVORABLEMENT amb la condició: En el moment 
de l’aprovació definitiva de l’Ajuntament del projecte constructiu que desenvolupi 
aquest pla ha de restar acreditat que el subjecte passiu ha satisfet la Taxa de 
Connexió al Sistema en Alta a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Pel que fa a la inundabilitat s’informa FAVORABLEMENT atès que l’àmbit es troba fora 
de zona inundable per 500 anys de període de retorn.

Pel que fa a les afeccions mediambientals s’informa FAVORABLEMENT.

Aquest informe és redacta d’acord amb les competències de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, a partir de la informació disponible a l’Agència, segons la qual els terrenys 
objecte del mateix es troben en la situació bàsica de sòl urbanitzat, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional 1ª de TRLUC. En qualsevol cas, si l’administració 
competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme considera que l’àmbit 
objecte de planejament / projecte no es troba en la situació bàsica de sòl urbanitzat, 
aquest informe s’haurà de considerar invàlid.

En tot cas, el domini públic hidràulic no computarà a efectes de repartiment de 
càrregues i beneficis”.

En data 8 de març de 2021 la societat WAY HOUSE, SL, ha acreditat via correu 
electrònic el pagament de la Taxa de Connexió al Sistema en Alta a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, com a condició prèvia a l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització.
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També es pot assegurar que l’àmbit objecte de planejament / projecte “es troba en la 
situació bàsica de sòl urbanitzat”, ja que el sector inclòs dins de la Modificació puntual 
del PGM a l’àmbit de Can Coll es troba dins del règim de Sòl Urbà Consolidat.

Pel que fa a la sol·licitud dels informes a les companyies subministradores únicament 
s’ha rebut en data 23 de novembre de 2020 amb registre d’entrada 20200021991 
escrit de EDIDTRIBUCION Redes Digitales SL Unipersonal, on s’estableixen entre 
d’altres qüestions les característiques tècniques pel que fa a la potència estimada i 
punt de connexió previstes per l’execució del projecte d’urbanització  i d’edificació. 

FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/210, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant TRLU).

En concret li són d’aplicació els articles 89.6 i 119.2 del TRLU.

També li és d’aplicació el Decret 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) i en concret els articles 96 a 98 i 111.

CONCLUSIONS

Vistos els antecedents, al·legació presentada, resultat dels informes sectorials 
sol·licitats i fonaments de dret, s’informa favorablement el Projecte d’Urbanització del 
PAU-1 en l’àmbit de Can Coll, per tal de poder procedir al tràmit per la seva aprovació 
definitiva.

D’acord amb el que s’ha exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del PAU-1 en l’àmbit de Can 
Coll.

Segon.- Estimar l’al·legació formulada pel senyor Josep Boter Buch en representació 
del Real Canal de la Infanta Na Luisa Carlota de Borbón, en el sentit de que en cap 
cas existirà cap connexió d’aigües pluvials ni de cap tipus al Canal de la Infanta i que 
en tot cas qualsevol connexió derivada del procés d’urbanització i edificació s’haurà de 
realitzar a la xarxa de clavegueram municipal.

En aquest sentit cal dir que figura a l’expedient els plànols 17A i 17B de connexió a la 
xarxa de pluvials que substitueixen el plànol 17 del projecte d’urbanització i en el qual 
es proposa una nova connexió a la xarxa del carrer Menendez Pelayo. També 
acompanya a aquest plànols, un escrit de compromís d’execució d’aquestes obres 
signat per l’arquitecte redactor del projecte d’urbanització.  

Tercer.- Notificar al senyor Josep Boter Buch en representació del Real Canal de la 
Infanta Na Luisa Carlota de Borbón, l’acord del punt segon com a resposta a 
l’al·legació formulada de data 22 de desembre de 2020.

Quart.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del PAU-1 
en l’àmbit de Can Coll al Negociat d’Edificació de l’àmbit de Planificació de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori, així com els informes emesos pels organismes sectorials, per 
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tal que en l’atorgament de les llicències d’edificació es tinguin en compte les 
consideracions que figuren als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Autoritat 
Metropolitana del Transport i tanmateix es comprovi que la connexió d’aigües pluvials i 
residuals es realitzarà a la xarxa de clavegueram municipal.

Cinquè.- Notificar l’acord als propietaris dels terrenys compresos en l’àmbit de la 
Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Can Coll.

Sisè.- Publicar aquest acord en el butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web 
municipal.”

Vist l’informe-proposta emès en data 9 de març de 2021 pel cap de Planejament i 
Gestió Urbanística.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del PAU-1 en l’àmbit de Can 
Coll.

Segon.- Estimar l’al·legació formulada pel senyor Josep Boter Buch en representació 
del Real Canal de la Infanta Na Luisa Carlota de Borbón, en el sentit de que en cap 
cas existirà cap connexió d’aigües pluvials ni de cap tipus al Canal de la Infanta i que 
en tot cas qualsevol connexió derivada del procés d’urbanització i edificació s’haurà de 
realitzar a la xarxa de clavegueram municipal.

En aquest sentit cal dir que figura a l’expedient els plànols 17A i 17B de connexió a la 
xarxa de pluvials que substitueixen el plànol 17 del projecte d’urbanització i en el qual 
es proposa una nova connexió a la xarxa del carrer Menendez Pelayo. També 
acompanya a aquest plànols, un escrit de compromís d’execució d’aquestes obres 
signat per l’arquitecte redactor del projecte d’urbanització.  

Tercer.- Notificar al senyor Josep Boter Buch en representació del Real Canal de la 
Infanta Na Luisa Carlota de Borbón, l’acord del punt segon com a resposta a 
l’al·legació formulada de data 22 de desembre de 2020.

Quart.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del PAU-1 
en l’àmbit de Can Coll al Negociat d’Edificació de l’àmbit de Planificació de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori, així com els informes emesos pels organismes sectorials, per 
tal que en l’atorgament de les llicències d’edificació es tinguin en compte les 
consideracions que figuren als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Autoritat 
Metropolitana del Transport i tanmateix es comprovi que la connexió d’aigües pluvials i 
residuals es realitzarà a la xarxa de clavegueram municipal.

Cinquè.- Notificar l’acord als propietaris dels terrenys compresos en l’àmbit de la 
Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Can Coll.

Sisè.- Publicar aquest acord en el butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web 
municipal.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

6. Urbanisme. Expedient núm. 1/2021/REPAR. 
 
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del PAU 1 de la Modificació 
Puntual del PGM a l’àmbit de Can Coll

Vist l’informe tècnic-jurídic emès en data 9 de març de 2021 pel cap de Planejament i 
Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica, la transcripció del qual és la següent: 

“INFORME TÈCNIC-JURÍDIC 

Assumpte: Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del sector PAU 1 
de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Coll.

ANTECEDENTS

En data 5 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió ordinària 
va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
Can Coll. 

En data 6 de febrer de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió 
ordinària va aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General metropolità 
a l’àmbit de Can Coll. 

En data 4 de setembre de 2020 va ser presentat a l’Ajuntament per registre d’entrada 
número 2020015340, el Projecte de Reparcel·lació (PR), del sector PAU 1 de la 
Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Coll, (MP PGM), per 
tal de poder procedir al tràmit per la seva aprovació inicial.

En data 5 d’octubre de 2020 La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità 
de Barcelona (CTU AMB) va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla 
general metropolità a l’illa de Can Coll, de Molins de Rei promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament.

En data 6 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2020, va 
aprovar inicialment el Projecte de Reparcel·lació, en la modalitat de compensació 
bàsica, del sector corresponent al PAU-1 de la Modificació puntual del PGM a l’àmbit 
de Can Coll, condicionant la seva aprovació definitiva d’aquest instrument de gestió a 
l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
Can Coll.

En data 6 de novembre de 2020 va ser publicat al DOGC l’acord de la CTU AMB de 
data 5 d’octubre de 2020.

En data 17 d’octubre de 2020 l’acord de la Junta de Govern Local va ser publicat en el 
diari El Punt Avui. En data 23 d’octubre de 2020 va ser inserit en el Butlletí Oficial de la 
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Província i a la web municipal de data 5 de novembre de 2020 al 28 de novembre de 
2020 i del 14 de desembre de 2020 al 20 de desembre de 2020.

El termini de presentació d’al·legacions va finalitzar el dia 21 de desembre de 2020, 
sense que s’hagués presentat cap al·legació. 

En data 19 de gener de 2021 va ser presentat a l’Ajuntament per registre d’entrada 
número 2021001350, el document de protocol·lització de reparcel·lació voluntària del 
PAU-1 Can Coll de Molins de Rei, segons el qual tots els propietaris deixen constància 
de la seva conformitat amb el projecte de reparcel·lació i el seu contingut, així com 
confereixen poder especial tan ampli en dret com es requereixi, a favor del senyor 
Xavier Puig.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

La Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de Can Coll estableix com 
a sistema d’actuació el de Reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

El Projecte de Reparcel·lació ha estat redactat per SAASS Sales Associats 
Arquitectura i Urbanisme i NUCLI Dret Administratiu i Urbanisme.

En el punt 4.2 de la Memòria del Projecte de reparcel·lació s’identifiquen els propietaris 
que es troben dins de la Unitat d’Actuació PAU 1 i que seran els destinataris del 
repartiment de les carregues i dels beneficis dels sector. Aquest propietaris són: 
BALIMO SL, Eduardo Roses Bruix, Maria Núria Roses Bruix, Carlos Roses Bruix, 
Octavio Roses Bruix i WAY HOUSE, SL.

El present Projecte de Reparcel·lació preveu la cessió gratuïta a l’Ajuntament de 
Molins de Rei, dels sols qualificats dins del PAU 1 de la MP del PGM a l’àmbit de Can 
Coll, de sistema viari bàsic clau 5, (788 m2) i de sistema d’espais lliures, clau 6b, 
(1.769 m2).

Pel que fa a la cessió del 10% de l’aprofitament mig, atesa la naturalesa d’aquesta 
actuació d’acord amb la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de 
Can Coll, no s’ha de realitzar la cessió del 10% a l’administració actuant.

En el present Projecte de Reparcel·lació es fan constar com a interessats tots aquells 
titulars d’un dret de propietat o de qualsevol altre dret de transcendència real sobre les 
finques incloses en l’àmbit de la reparcel·lació, d’acord amb l’article 145 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme. La determinació dels interessats pels conceptes indicats s’ha 
efectuat d’acord amb les dades que figuren en els Registres públics i els documents 
aportats pels afectats.

En l’àmbit d’actuació del PAU 1, hi ha dos interessats: la companyia ENDESA que té 
instal·lada una estació transformadora en la finca aportada 1 (registral 120), i la 
mercantil WAY HOUSE, SL en tant que beneficiaria del dret a opció de compra inscrit 
respecte de les finques aportades 1 (registral 120) i 2 (registral 1.618).

Les despeses d’urbanització i de gestió que figuren al compte de liquidació provisional 
del Projecte de Reparcel·lació ascendeixen a la quantitat de 376.250,43 € (IVA no 
inclòs). Aquestes despeses s’hauran de repercutir a la comunitat reparcel·latòria. 
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FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/210, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant TRLU).

En concret li són d’aplicació els articles 119 i 124 i següents del TRLU.

També li és d’aplicació el Decret 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU) i en concret els articles 125 i 130 i següents.

D’altre normativa que cal tenir en consideració és la següent:

Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
del Cadastre Immobiliari.

Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei del 
Cadastre Immobiliari.

Decret de 8 de febrer de 1964, pel qual s’aprova la Llei Hipotecària.

Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària i del Text refós de la Llei 
del Cadastre immobiliari.

Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament estatal sobre 
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

D’acord amb l’art. 35 del Reglament de la Llei del Cadastre Immobiliari, les 
administracions públiques actuants estan obligades a comunicar a la Gerència o 
Subgerència del Cadastre competent per raó del territori, entre altres actes de 
planejament i gestió urbanística, els projectes de reparcel·lació i d’urbanització.

D’acord amb l’art. 36 del mateix text legal, el termini per realitzar l’anterior comunicació 
és de dos mesos, a partir del dia següent a la publicació de la seva aprovació definitiva 
en el Butlletí Oficial corresponent.

La comunicació comprendrà la corresponent certificació administrativa expedida per 
l’òrgan actuant.
Pel que fa a la sol·licitud d’inscripció del projecte de reparcel·lació en el Registre de la 
Propietat, haurem de tenir en compte el que estableix l’art. 9 de la Llei Hipotecària.
D’acord amb l’apartat b) d’aquest precepte, resulta obligatòria la representació gràfica 
georreferenciada de les finques.

D’acord amb l’art. 8.1 de l’Ordre EHA/3482/2006, de 19 d’octubre, que regula la 
informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació del procediment de 
comunicació que preveu l’article 14.c) del Text refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari:

Quan el contingut de la comunicació tingui per objecte la resolució d'un procediment 
de concentració parcel·lària, una delimitació administrativa, una expropiació forçosa, o 
l'execució de projectes de compensació, reparcel·lació i urbanització, o figures 
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anàlogues previstes en la legislació autonòmica, les administracions públiques 
actuants han de posar en coneixement de la Gerència o Subgerència Territorial del 
Cadastre competent la informació següent:

a) Referència cadastral de l'immoble o immobles afectats.

b) Data de l'alteració conforme amb el que preveu l' article 36  del Reial Decret 
417/2006, de 7 d'abril.

c) Descripció parcel·lària de la situació anterior, preferentment mitjançant un plànol 
cadastral de l'Oficina Virtual del Cadastre.

d) Descripció gràfica de la situació resultant, mitjançant plànols delimitats i superficiats.

e) Cognoms i nom o raó social, NIF o NIE i domicili fiscal dels propietaris dels 
immobles resultants.

CONCLUSIONS

Vist els antecedents, consideracions tècniques i fonaments de dret exposats als punts 
anteriors, s’informa favorablement el Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 de la MP 
del PGM a l’àmbit de Can Coll, per tal de poder procedir al tràmit per la seva aprovació 
definitiva.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció dels següents 
acords:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 de la 
Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Can Coll.

Segon.- Notificar aquesta resolució a tots els propietaris i titulars de drets de les 
finques incloses en l’àmbit d’actuació a que fa referència el projecte de reparcel·lació i 
els que consten com a interessats.

Tercer.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del 
PAU-1 en l’àmbit de Can Coll al Negociat d’Edificació de l’àmbit de Planificació de 
l’Àrea de Sostenibilitat i Territori als efectes de l’atorgament de les llicències 
d’edificació.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web 
municipal.

Cinquè.- Procedir a emetre la certificació administrativa corresponent per a la 
inscripció en el Registre de la Propietat de la Reparcel·lació.

Sisè.- Comunicar al Cadastre d’acord amb la seva normativa.”

Vist l’informe-proposta emès en data 9 de març de 2021 pel Cap de Planejament i 
Gestió Urbanística.
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 de la 
Modificació puntual del PGM a l’àmbit de Can Coll.

Segon.- Notificar aquesta resolució a tots els propietaris i titulars de drets de les 
finques incloses en l’àmbit d’actuació a que fa referència el projecte de reparcel·lació i 
els que consten com a interessats.

Tercer.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del 
PAU-1 en l’àmbit de Can Coll al Negociat d’Edificació de l’àmbit de Planificació de 
l’Àrea de Sostenibilitat i Territori als efectes de l’atorgament de les llicències 
d’edificació.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web 
municipal.

Cinquè.- Procedir a emetre la certificació administrativa corresponent per a la 
inscripció en el Registre de la Propietat de la Reparcel·lació.

Sisè.- Comunicar al Cadastre d’acord amb la seva normativa.

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

7. Esports. Expedient núm. 30/2021/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 febrer de 2021

Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el 
poliesportiu la Sínia i el poliesportiu municipal Ricard Ginebreda del mes de febrer 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

12021001090 S21-142 2.835,32
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, 
S. L. 28/2/2021 1/3/2021
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12021001091 S21-143 5.204,84
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, 
S. L. 28/2/2021 1/3/2021

12021001092 S21-144 9.565,92
LLOP GESTIO 
ESPORTIVA, 
S. L. 28/2/2021 1/3/2021

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. 12021000007430. 
 
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.

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap del Negociat d’Esports 
de data 5 de març de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 9 de març 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:
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Empresa Codi Servei Import
LLOP GESTIO 12021001090 Consergeria, manteniment i
ESPORTIVA, S.L.                             neteja instal·lacions esportives                 
2.835,32 €

 mes de febrer 2021-Poiesportiu

LLOP GESTIO        12021001091   Consergeria, manteniment i
ESPORTIVA, S.L.                             neteja instal·lacions esportives                 
5.204,84 €

 mes de febrer 2021-La Sínia

LLOP GESTIO        12021001092  Consergeria, manteniment i
ESPORTIVA, S.L.                             neteja instal·lacions esportives                 
9.565,92 €

 mes de febrer 2021-R. Ginebreda

TOTAL 17.606,08€

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment, 
neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el poliesportiu 
Ricard Ginebreda durant el mes de febrer de 2021, que es relacionen a continuació:

Codi Número Import
Nom 

proveïdor
Data 

Factura
Data 

Recepció

12021001090 S21-142 2.835,32

LLOP 
GESTIO 
ESPORTIVA, 
S. L. 28/2/2021 1/3/2021
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12021001091 S21-143 5.204,84

LLOP 
GESTIO 
ESPORTIVA, 
S. L. 28/2/2021 1/3/2021

12021001092 S21-144 9.565,92

LLOP 
GESTIO 
ESPORTIVA, 
S. L. 28/2/2021 1/3/2021

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.

8. Infància i Joventut. Expedient núm. 28/2021/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 febrer de 2021

Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de febrer 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
12021001057 5001601247 3.209,74 € SUARA SERVEIS,S.C.C.L 28/2/2021 1/3/2021

31/12/2019 31/12/2019 Registrada FALSO 3070
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 12021000006629.

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 
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de 
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.

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

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

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap del Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 4 de març de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 9 de març 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.

12021001057

DESPESES SERVEIS 
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA - 
ESPAI FAMILIAR 
TRENCACLOSQUES FEBRER 
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.
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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 febrer de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Data Recepció
12021001057 5001601247 3.209,74 € SUARA SERVEIS,S.C.C.L 28/2/2021 1/3/2021

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.

9. Infància i Joventut. Expedient núm. 29/2021/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 febrer de 2021

Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de febrer 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

1202100106
2

V21-
FAC00644

2336,8
3

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS 28/2/2021 1/3/2021

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 
12021000006630.

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 



Acta JGL 16/03/2021
 SEC/SCC/ald

24/25
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les 
Persones.

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

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

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

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de Negociat d’Infància i Joventut, 
de data 4 de març de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 9 de març 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 XEL Import
FUNDACIÓ  12021001062 (Xarxa Educativa Local)     2.336,83
PERE TARRÉS mes de Febrer 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.”
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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, pel serveis prestat al Projecte Xarxa 
Educativa Local (XEL) durant el mes de febrer de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Data Recepció

12021001062
V21-
FAC00644 2336,83 FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS 28/2/2021 1/3/2021

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.

10.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha

11.- Precs i preguntes.

No n’hi ha

12.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:26h.

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

06/05/2021  20:06:12

Xavi Paz Penche

La Secretària

07/05/2021   11:56:54

Sandra Castelltort Claramunt
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