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9/2021/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 6 d'abril de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:18 hores del dia 6 d'abril de 2021 es reuneix
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la
Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE
i amb l’assistència del secretari accidental, SR. JOAN MONTSERRAT i OLIVELLA que
certifica.
Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:
Jessica Revestido Romero
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Miguel Zaragoza Alonso
Ramon Sanchez Gil

Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor

PSC
PSC
PSC
PSC
JXM

Regidora

JXM

Excusen la seva absència els regidors:
Ma Carme Madorell Colomina

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:18 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 30/03/2021 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 9/2021/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la Junta de Govern Ordinaria 8/2021, de data
16.03.2021.
S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR
2. Governació. Expedient núm. 24/2021/APDRO.
Aprovació de la despesa i reconeixement de l’obligació de la factura 1031
corresponent al Servei de grua del mes de gener de 2021
Atès l’informe del cap accidental de la Guàrdia Urbana de data 26 de febrer de 2021
en el qual informe que:
“Atès que el dia 10 de desembre de 2019, mitjançant decret d’alcaldia número 2135 es
va adjudicar el contracte menor a l’empresa Gruas Corbera, S.L.
Atès que el contracte va finalitzar el desembre del 2020 un cop transcorreguts els 12
mesos des de l’adjudicació del contracte.
Atès que en data 16 de febrer de 2021, mitjançant decret d’alcaldia 206 s’ha adjudicat
el contracte obert, de servei de retirada i trasllat de vehicles de la via pública al dipòsit
municipal, per un termini de 3 anys amb possibilitat de dues prorrogues d’un any
cadascuna d’elles, a l’empresa Gruas Corbera, S.L.
Atès que, tot i finalitzat el contracte menor amb Gruas Corbera, S.L i durant la
tramitació del contracte obert per la licitació del servei de retirada de vehicles, ha
continuat prestant el servei i ha presentat la factura del mes de gener d’aquesta
prestació.
Atès que en virtut del principi d’interdicció de l’enriquiment injust cal procedir a
l’abonament dels serveis prestats.”
Atès que s’han presentat a la Intervenció municipal per la seva comptabilització la
factura següent:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
12021001031
TOTAL

IMPORT
915,97€
915,97€

Atès que per fer front a la despesa que comporta l’esmentada factura existeix crèdit
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document
comptable 12021000005630 d’import 915,97 €, amb la imputació següent:
PARTIDA/CONCEPTE
2220 133101 22701
TOTAL

IMPORT
915,97 €
915,97 €

Atès que en virtut de les facultats conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, de 08 de novembre de contractes del sector públic, i l’article 53 del Decret
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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 Reial 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 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de
l’alcalde en la Junta de Govern Local.
Vistos els articles 206 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 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’exercici 2020
la Junta de Govern Local té atribuïda la competència descentrada per 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.
Atès l’informe proposta, de data 5 de març de 2021, del sergent cap en funcions s/DA
555 de 16/03/2020 i l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor accidental de
data 10 de març de 2021 per considerar que:
“ 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 tràmit de
fiscalització prèvia per part d’aquesta intervenció, i sense constància de la petició d’un
mínim de tres ofertes”
Atès els preceptes citats i d’altres vigents de pertinent aplicació, es proposa l’adopció
dels següents
La Junta de govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER.- APROVAR la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
amb el codi que es relaciona a continuació, corresponents a GRUAS CORBERA, S.L,
pels serveis prestats:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
12021001031
TOTAL

IMPORT
915,97€
915,97€

SEGON.- PRACTICAR, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els
tràmits següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
3. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 1/2021/COSOB.
Aprovació expedient contractació i PCAP de l’obra del “Projecte per la renovació
de la gespa artificial del camp de futbol Josep Raich”.
Atès que mitjançant acord del Ple celebrat en sessió ordinària, de 4 de febrer de2021, es
va aprovar inicialment, i si s’escau definitivament, el “Projecte per la renovació de la
gespa artificial del camp de futbol Josep Raich” de Molins de Rei, que va quedar aprovat
definitivament en no presentar-se al·legacions, d’acord amb el certificat emès per la
Secretària de la Corporació en data 12 de març de 2021.
Atès l’informe del negociat d’oficina tècnica, de 2 de febrer de 2021, en el que es justifica
la necessitat de contractar externament l’execució de l’obra del “Projecte per la renovació
de la gespa artificial del camp de futbol Josep Raich”, d’acord amb l’art. 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que el Regidor de Serveis Centrals, en data 2 de febrer de 2021, va acordar la
incoació de l’expedient administratiu que ha de regir la contractació dels treballs
esmentats, d’acord amb l’art. 116.1 LCSP.
Atesa la memòria justificativa del contracte, de 15 de març de 2021, emesa per
l’arquitecte de l’oficina tècnica, on s’estableix un pressupost base de licitació de
344.113,27 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 5 setmanes.
Atès que, en data 16 de març de 2020, l’assessora jurídica va redactar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que ha de regir la contractació de l’obra
mitjançant procediment obert simplificat i tramitació urgent.
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquesta obra.
Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació és de 344.113,27 €, IVA inclòs, que
serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 4020/342401/63201 “Millores camp futbol
municipal J. Raich” del pressupost 2021.
Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 16 de març de 2021, emès en virtut de
la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, que exigeix valoració de l’interventor sobre les
repercussions de cada nou contracte en el compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Atès l’informe de la Secretària, de data 22 de març de 2021, emès en virtut de la
disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, que exigeix informe de secretaria en l’aprovació
dels expedients de contractació
Vist l’art. 122 LCSP, que estableix que el PCAP s’aprovarà amb anterioritat a
l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del
contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.
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Vist l’art. 159 LCSP, que estableix que els òrgans de contractació poden acordar
utilitzar el procediment obert simplificat en els contractes d’obra amb un valor estimat
igual o inferior a 2.000.000€, sempre que entre els criteris d’adjudicació no n’hi hagi
cap d’avaluable mitjançant judici de valor o, si n’hi ha, sempre que la seva ponderació
no superi el 25% del total, com és el cas que ens ocupa.
Atès que, d’acord amb l’art. 117 LCSP, un cop completat l’expedient de contractació,
l’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi
l’obertura del procediment d’adjudicació. Així mateix, aquesta resolució també
implicarà l’aprovació de la despesa.
Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta l’aprovació del PCAP, en
virtut de l’art. 116 del LCSP.
Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i tenint en compte que
la duració del contracte no excedeix dels 4 anys i que el valor estimat no supera els 6
milions d’euros ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, l’alcalde té la
competència originària en aquest expedient com a òrgan de contractació.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 571, de 20 de març de 2020, que delega a la Junta de
Govern Local la competència per a ser òrgan de contractació quan el valor estimat del
contracte sigui superior a 221.000€, com és el cas que ens ocupa, essent l’òrgan
competent per aprovar l’expedient i acordar l’obertura del procediment de licitació.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap en funcions de l’Oficina
Administrativa de SIT de data 26 de març de 2021, de l’informe jurídic de la TAG de
Serveis Jurídics i de l’informe econòmic de l’interventor accidental signats en la
mateixa data.
La Junta de govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte per la renovació
de la gespa artificial del camp de futbol Josep Raich”, de Molins de Rei, amb un
pressupost base de licitació de 344.113,27 €, IVA inclòs, i un valor estimat del contracte
de 341.269,36 €, IVA exclòs.
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació de l’obra, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació urgent.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs, per
import de 344.113,27 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4020/342401/63201
“Millores camp futbol municipal J. Raich” del pressupost 2021.
Quart.- CONVOCAR la licitació pel contracte d’obres del “Projecte per la renovació de la
gespa artificial del camp de futbol Josep Raich”, de Molins de Rei, mitjançant procediment
obert simplificat i tramitació urgent, amb un pressupost base de licitació de 344.113,27 €,
IVA inclòs, i un termini d’execució de 5 setmanes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el perfil del
contractant de la corporació, als efectes de presentació de proposicions durant el termini
de 20 (vint) dies naturals, a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil
del contractant.
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Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al
Departament de Serveis Jurídics, al Negociat d’Oficina Tècnica i al Negociat d’Esports.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
4. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 2/2021/PROUR.
Aprovació Acta de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector
Industrial “Les Llicorelles”
Vist l’informe emès en data 26 de març de 2021 pel tècnic d’Urbanisme, la transcripció
literal del qual és:
“ Assumpte: Acta de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial del
Sector Industrial“Les Llicorelles”, al terme municipal de Molins de Rei.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de
2019 es va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector
industrial “Les Llicorelles”.
Atès que les obres d’urbanització que són objecte de recepció del sector industrial “Les
Llicorelles” al terme municipal de Molins de Rei són les que corresponen al projecte
d’urbanització del Pla Parcial del sector industrial “Les Llicorelles”.
Atès que en aplicació de l’article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, relatiu al lliurament de les obres d’urbanització i el
procediment previst per a la seva recepció, en el lloc de referència, el dia 24 de març
de 2021, es reuneixen els assistents abans relacionats amb l’objecte de portar a
terme, si procedeix, la recepció i lliurament de l’obra esmentada.
Vist el desenvolupament de l’acte del dia 24 de març de 2021, el qual es transcriu a
continuació:
“Manifesten que, d’acord amb el certificat final d’obra emès per la Direcció Facultativa
a data 04 de febrer de 2021, aquesta es troba acabada, tret de les actuacions i
repassos últims que s’incorporen en el llistat adjunt, amb estricta subjecció al projecte i
les modificacions addicionals o complementàries pertinents, i de total conformitat amb
les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han servit de
base per a la contractació i execució i s’ha comprovat, a més, que l’obra es troba en
bon estat i ús públic.
En conseqüència es dona per rebuda l’obra a que es refereix aquesta acta i comença
a comptar des del dia d’avui el termini de garantia de DOS ANYS.
Per a la seva part, el Promotor, accepta l’obra i es compromet a posar en coneixement
del tècnic director qualsevol anomalia o defecte que pugui sorgir durant el període de
garantia.
El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’aquest termini li correspon
responsabilitzar-se al seu càrrec de les reparacions a causa dels desperfectes que
puguin sorgir per assentament de terres, o per defectes de la construcció i no quedarà
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exempt de responsabilitat mentre no es compleixi el termini de garantia de dos anys,
sense perjudici de les accions civils oportunes si es produeixen vicis ocults.”
Vista la NOTA TÈCNICA de les actuacions pendents de les obres del sector
Llicorelles, adjunt a l’Acta de recepció segons el qual resta pendent l’execució dels
següents capítols:
1. Electrificació: Treballs de legalització
2. Plantacions: Franja paral·lela a la Riera de Vallvidrera i retirada canya americana
3. Moviment de terres/ obra civil: Comprovació límits propietat Sr Castellví, i execució
drenatge al cap del talús. Generació mota revegetada paral·lela a la Riera de
Vallvidrera
4. Tancament i balissament: Finalització tanca metàl·lica en carrer A fins la parcel·la
Municipal, i finalitzar la tanca de fusta de la parcel·la Municipal.
El terme “Promotor” que s’utilitza en l’acta de recepció es refereix, en aquest cas, a
l’Ajuntament, qui rep les obres executades i que es recepcionen en aquest acta.
Es proposa per tot el que s’ha exposat a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. – Aprovar l’acta de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial del
sector industrial “Les Llicorelles”, al terme municipal de Molins de Rei.
SEGON. – Requerir a les parts implicades el compliment dels punts establerts en el
desenvolupament de l’acte del dia 24 de març de 2021.
TERCER. – Notificar el present acord als interessats en l’expedient, al Coordinador de
l’Àmbit de Via Pública de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori als efectes que correspongui
així com al Departament d’Intervenció i Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Molins
de Rei.”
Vist l’informe-Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap en funcions de l’Oficina
Administrativa de SIT de data 26 de març de 2021.
La Junta de govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER. – Aprovar l’acta de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial del
sector industrial “Les Llicorelles”, al terme municipal de Molins de Rei.
SEGON. – Requerir a les parts implicades el compliment dels punts establerts en el
desenvolupament de l’acte del dia 24 de març de 2021.
TERCER. – Notificar el present acord als interessats en l’expedient, al Coordinador de
l’Àmbit de Via Pública de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori als efectes que correspongui
així com al Departament d’Intervenció i Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Molins
de Rei.”
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
5. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 31/2021/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura relativa
al Servei de recollia, acollida i custodia d’animals perduts, abandonats o
ensalvatgits al municipi del mes de febrer de 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 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 al servei esmentat es va presentar a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
IMPORT
12021001222, Servei de recollida, acollida i 2.695,88€
custòdia d’animals perduts, abandonats o
ensalvatgits, FEBRER 2021
TOTAL
2.695,88€
Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document
comptable següent:
Partida pressupostària

Document RC

Import
aplicar

a

N.4210.170101.22699
Servei
animals 12021000007622
2.695,18€
domèstics i control població de coloms
Atès que, a data d’avui, la contractació del servei de referència es troba en fase
preparació de l’expedient de contractació, segons Proveïment de l’Alcalde de data 12
de febrer de 2019, amb la previsió de licitació pel mes de març 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.
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Atès l’informe – proposta a la JGL, de 10 de març de 2021, de la Cap de salut pública i
sanitat, amb l’informe de l’interventor accidental, de 15 de març de 2021.
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 FEBRER de 2021, que es relaciona a
continuació:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
IMPORT
12021001222, Servei de recollida, acollida i 2.695,88€
custòdia d’animals perduts, abandonats o
ensalvatgits, FEBRER 2021
TOTAL
2.695,88€
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.
6.- Qüestions sobrevingudes.
7.- Precs i preguntes.
8.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:23h.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Xavi Paz Penche

Joan Montserrat Olivella

L'Alcalde
23/04/2021 14:09:30

El secretari accidental
S/DA 369 de data 16/03/2021
26/04/2021
14:50:26
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