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 17/2021/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 20 de juliol de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:18 hores del dia 20 de juliol de 2021 es reuneix 
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la 
Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE 
i amb l’assistència de la secretària, SRA. SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT 
que certifica.

Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat 
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat 
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:

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

Excusen la seva absència els regidors:

Jessica Revestido Romero Regidora PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:18 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 15/07/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 17/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la Junta de Govern Local ordinària 16/2021, 
de data 06/07/2021.

S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Intervenció. Expedient núm. 70/2021/APDRO. 
 
Aprovació de la factura de repartiment de correspondencia del mes de maig de 
2021

Atès que el servei de repartiment de cartes i documentació administrativa de 
l’Ajuntament de Molins de Rei va a càrrec de l’empresa Reparto de Correspondencia 
Urbano, SL.
Atès que la utilització d’aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament 
ordinari de l’Ajuntament.

Atès que per la situació actual de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà no s’ha iniciat cap 
procés per l’adjudicació del contracte pel servei d’enviament de correspondència.

Atès han entrat per registre electrònic, factures del servei esmentat corresponent a 
maig:

REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)

Codi: 12021003349 Número: A912946

Descripció: CARTA 20GRS...maig

Import: 585,88€ Data Factura: : 31/05/2021 Data Recepció: 08/06/2021

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2056/920104/22201 
(despeses per comunicació i missatgeria) per fer front a la despesa d’acord amb la 
reserva de crèdit amb codi 12021000021852.

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 delPressupost 
municipal vigent.

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

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2021, 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 l’informe proposta a la Junta de Govern de la Cap del Negociat de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà signat en data 1 de juliol de 2021.
Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor accidental de data 6 de juliol 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

REPARTO 
CORRESPONDENCIA
URBANO,SL

12021003349 REPARTIMENT
CORRESPONDÈNCIA MES 
DE MAIG

585,88 €

TOTAL 585,88 €

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 Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats el mes 
de maig, que es relaciona a continuació:
REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)

Codi: 12021003349 Número: A912946

Descripció: CARTA 20GRS...maig

Import: 585,88€ Data Factura: 31/05/2021 Data Recepció: 08/06/2021

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.
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3. Serveis Socials. Expedient núm. 8/2021/COOSE. 
 
Indemnització del contracte d’alimentació de la Llar d’Avis amb Serunión per al 
període del 13 de març de 2020 al 31 de gener de 2021

Aquest punt queda sobre la taula

4. Rendes. Expedient núm. 37/2021/APDOC. 
 
Donar compte del decret d’Alcaldia 736 que aprova el padró del servei de 
subministrament d’aigua del 1r. Trimestre de 2021

Vist que en data 20 de maig de 2021, mitjançant decret d’Alcaldia número 736, es va 
procedir a l’aprovació del padró d’aigües corresponent al primer trimestre de l’exercici 
2021, i el seu període de pagament.

Vist que l’article 47.2 de les Bases d’execució del pressupost del 2020 estableix 
l’obligació de donar compte dels padrons de l’aigua.

Vist que el Decret d’Alcaldia núm. 736 de 20 de maig de 2021, diu textualment:

“ 
Decret d’Alcaldia Número: 736 de data 20/05/2021

A la vila de Molins de Rei, 

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l’expedient 3/2021/APDOC, 
que resulta del procediment tramitat de /d’ APROVACIÓ PADRÓ FACTURACIÓ 
AIGUA 1R TRIMESTRE 2021, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en 
les consideracions que tot seguit s’exposen:

Vistes les variacions produïdes durant el quart trimestre de 2020 en el servei de 
subministrament d’aigua gestionades per FCC AQUALIA SA com empresa 
concessionària, segons adjudicació realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 8 de 
setembre de 1998.

Vist que l’article 23.3 del Plec de Condicions Tècnico-Economico-Administratives que 
regeixen la gestió i explotació del servei municipal d’abastament d’aigua potable, 
estableix que l’aprovació dels llistats de facturació serà realitzada per l’Ajuntament.

Vista la proposta de decret signada pel Cap del Negociat de Rendes, Responsable de 
serveis generals i Instructor, de data 17 de maig de 2021, amb la supervisió del 
President de l’Àrea de SCPE de data 18 de maig de 2021.

Vist l’informe favorable i sense observacions de l’Interventor accidental de data 18 de 
maig de 2021.

Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides 
per la legislació vigent.
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DECRETO:

Primer: Aprovar el Padró del servei de subministrament d’aigua del 1r. Trimestre de 
2021 que es liquida d’acord a les tarifes aprovades pel Ple de l’Ajuntament en la sessió 
celebrada el 25 de juliol de 2013 i de la Taxa de Clavegueram de la taxa C-1 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de 17 d’octubre de 2019, i que importa una quantitat 
total de 922.412,21€ i que compren un total de 12.639 contribuents i 317.286 m3 
registrats i facturats.

El desglossament per conceptes és el següent:

CONCEPTE EUROS
SUBMINISTRAMENT AIGUA                       258.615,78 €
QUOTA DE SERVEI 138.316,85 €
ESCOMESA D'INCENDIS   16.175,26 €
REPERCUSSIO CANON AIGUA 263.403,33 €
TMTR 111.983,23 €
TMTR LLEI 24/2015                                    -       157,79 €
CLAVEGUERAM   64.539,02 €
I.V.A.   69.448,41 €
TOTAL: 922.324,09 €

Segon: Aprovar el període voluntari de cobrament del servei de subministrament 
d’aigua i de la taxa de clavegueram del 1r. Trimestre 2021 del 30 d’abril al 31 de maig 
de 2021.

Tercer: Donar compte de l’aprovació d’aquest padró a la Junta de Govern Local.”  

La Junta de Govern Local resta assabentada:

ÚNIC: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 736 de data 20/05/2021, d’aprovació 
del padró de facturació d’aigua del 1r. Trimestre 2021, i del període voluntari de 
cobrament del servei de subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram.

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

5. Urbanisme. Expedient núm. 2/2021/EXPRO. 
 
Acceptar el desestiment de la pretensió d’inici de l’expedient d’apreuament de la 
finca cadastral núm. 8048230DF1884G0001XD, formulat per les Sres. Marta 
Eugènia Moreno Soto, Laura Gibernau Moreno i Natàlia Gibernau Moreno.

En data 19 d’octubre de 2018 les Sres. MARTA EUGÈNIA MORENO SOTO, LAURA 
GIBERNAU MORENO i NATÀLIA GIBERNAU MORENO van presentar per registre 
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d’entrada de l’Ajuntament un escrit mitjançant el qual posaren en coneixement de dita 
Administració la seva voluntat d’iniciar un expedient d’apreuament de la finca urbana 
inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Sant Feliu de Llobregat amb 
referència registral 264 de Molins de Rei (que es correspon amb la finca cadastral 
número 8048230DF1884G0001XD), incloent tant la part de finca qualificada com a 
sistema viari bàsic de caràcter local, com la part de la finca qualificada amb Clau 13b 
(RE 2018016821). 

En el referit escrit s’advertia que “d’acord amb la normativa d’aplicació, 
transcorregut el termini legalment establert des de la formulació de la present 
advertència sense que l’Ajuntament de Molins de Rei no hagi donat adient 
resposta a la mateixa, l’inici de l’expedient d’apreuament es produirà per ministeri 
de la llei”.

Addicionalment, es posà en coneixement de l’Ajuntament que les interessades 
iniciarien actuacions per a què la finca de la seva propietat quedés lliure de 
càrregues i gravàmens.

En data 11 de desembre de 2020 les Sres. MARTA EUGÈNIA MORENO SOTO, 
LAURA GIBERNAU MORENO i NATÀLIA GIBERNAU MORENO van presentar, per 
correu administratiu, un escrit dirigit a l’Ajuntament de Molins de Rei (el qual tingué 
entrada per RE 2020023570 en data 11 de desembre de 2020), mitjançant el qual 
sol·licitaren a l’Ajuntament el següent:

“tenint per desistides a les firmants de la seva pretensió d’iniciació de l’expedient 
d’apreuament de la total finca urbana de la seva propietat, ubicada a Molins de 
Rei i inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, de Sant Feliu de Llobregat, amb 
número de finca registral 264 de Molins de Rei, que es correspon amb la 
cadastral urbana número 8048230DF1884G0001XD, deixant sense efecte el 
precitat advertiment presentat, declarant finalitzat el procediment i arxivant-lo 
definitivament”.

Marc normatiu

A l’expedient de referència li resulta d’aplicació la normativa urbanística següent:

§ Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana (en endavant, “RDL 7/2015”).

§ Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.

§ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (en endavant, “TRLUC”). 

§ Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d'urbanisme (en endavant, 
“RLUC”).
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§ Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre Protecció 
de la Legalitat Urbanística (en endavant, “Decret 64/2014”). 

Addicionalment, també resulta d’aplicació la següent normativa:

§ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local (en endavant, 
“LRBRL”).

§ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, “DL 2/2003”).

§ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals, més enllà de la normativa reguladora 
dels ens locals (en endavant “ROAS). 

§ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques (en endavant, “Llei 39/2015”).

§ Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les 
Administracions Públiques de Catalunya, en allò que no contravingui la legislació 
estatal vigent en matèria de procediment administratiu comú anteriorment 
esmentada (en endavant, “Llei 26/2010”).

Fonaments jurídics

Expropiació per ministeri de la llei

L’article 114 del TRLUC regula l’inici d’un expedient expropiatori per ministeri de la llei, 
preveient literalment el següent

“1. Una vez transcurridos dos años desde que se haya agotado el plazo 
establecido por el programa de actuación urbanística o la agenda de las 
actuaciones a desarrollar, o cinco años desde la entrada en vigor del plan de 
ordenación urbanística municipal, cuando este no establece el plazo para la 
ejecución de la correspondiente actuación urbanística, si no se ha iniciado el 
procedimiento de expropiación de los terrenos reservados para sistemas 
urbanísticos que, en virtud de las determinaciones del plan de ordenación 
urbanística municipal, deban ser necesariamente de titularidad pública y que no 
estén incluidos, al efecto de su gestión, en un polígono de actuación urbanística 
o en un sector de planeamiento urbanístico, los titulares de los bienes pueden 
advertir a la administración competente de su propósito de iniciar el expediente 
de aprecio.

2. Si la administración que corresponda no inicia el expediente de expropiación 
en el plazo de dos años posteriores a la advertencia formulada de conformidad 
con el apartado 1, los titulares de los bienes pueden presentar la hoja de 
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aprecio correspondiente, momento en que el expediente de expropiación se 
inicia por ministerio de la ley y al cual se entiende referida su valoración. Si 
transcurren tres meses sin que la administración acepte la valoración, los 
titulares de los bienes se pueden dirigir al Jurado de Expropiación de Cataluña 
para que fije el justiprecio, cuya resolución agota la vía administrativa. Una vez 
determinado el justiprecio debe pagarse la cantidad que resulte en el plazo 
máximo de seis meses. Esta cantidad devenga intereses por demora a favor de 
la persona expropiada desde el momento en que haya transcurrido el plazo 
mencionado y hasta que se haya pagado.

3. Las determinaciones del presente artículo se aplican también en el caso de 
terrenos incluidos en polígonos de actuación urbanística o en sectores de 
planeamiento urbanístico en que el sistema de actuación sea el de expropiación.

4. Lo establecido por los apartados 1, 2 y 3 no se aplica a:

a) Los terrenos clasificados como suelo no urbanizable o como suelo urbanizable 
no delimitado.

b) Los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitado, si se dedican a 
la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética o, en general, a 
actividades propias de su naturaleza rústica y compatibles con la clasificación y 
la afectación mencionadas hasta la ejecución de las determinaciones del 
planeamiento urbanístico.

c) Los terrenos sobre los que se ha obtenido la autorización para el uso o la obra 
provisionales, de acuerdo con el artículo 53.

d) Los terrenos donde haya construcciones o instalaciones en uso o susceptibles 
de ser utilizadas, ya sea para uso propio o para obtener un rendimiento 
económico.

e) Los terrenos reservados para sistemas generales que han de ser ejecutados 
mediante el correspondiente proyecto sectorial.

5. El cómputo de los plazos para advertir a la administración que corresponda, 
para presentar la hoja de aprecio correspondiente y para dirigirse al Jurado de 
Expropiación de Cataluña para que fije el justiprecio establecidos en los 
apartados 1 y 2 queda suspendido si los órganos competentes para la 
aprobación inicial de una figura de planeamiento urbanístico adoptan el acuerdo 
pertinente de conformidad con los artículos 73 y 74. En los ámbitos afectados 
por este acuerdo, la suspensión también conlleva la de los procedimientos de 
aprecio instados ante el Jurado de Expropiación de Cataluña de acuerdo con la 
condición segunda del apartado 2. El cómputo de los plazos y la tramitación de 
los expedientes de expropiación por ministerio de la ley iniciados se reanudan si 
transcurre el plazo de suspensión acordado sin que se haya producido la 
publicación a efectos de la ejecutividad de la figura de planeamiento urbanístico 
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tramitada. Si la publicación se realiza antes de que el Jurado de Expropiación de 
Cataluña fije el justiprecio de los bienes y la nueva figura de planeamiento no 
determina su expropiación, los expedientes de expropiación por ministerio de la 
ley iniciados quedan sin objeto. En este caso, la resolución que ponga fin al 
procedimiento correspondiente debe manifestar estas circunstancias y ordenar el 
archivo de las actuaciones, sin que se produzca la expropiación de los bienes”.

De conformitat amb allò disposat a l’apartat 2 del citat precepte, si l’Administració no 
inici l’expedient expropiatori en el termini de dos anys posteriors a la data en què els 
interessats hagin formulat l’advertiment de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 114 
del TRLUC, els titulars dels béns poden presentar el corresponent full d’apreuament, 
moment a partir del qual s’inicia l’expedient d’expropiació per ministeri de la llei.

Per tant, la possibilitat de presentar full d’apreuament per part de les persones 
propietàries un cop transcorregut el termini de dos anys des de la data en què es 
formula l’advertiment és potestativa.

En el cas que ens ocupa, l’advertiment es formulà mitjançant escrit presentat per 
registre d’entrada de l’Ajuntament en data 19 d’octubre de 2018 (RE 2018016821), si 
bé, tot i haver transcorregut el termini de dos anys, les interessades no van arribar a 
presentar el full d’apreuament de la finca en els termes establerts per l’article 114.2 del 
TRLUC, motiu pel qual no s’ha arribat a iniciar mai l’expedient d’expropiació per 
ministeri de la llei.

En relació al dret de desistiment

§ De conformitat amb allò previst a l’article 94.1 de la Llei 39/2015, tot interessat pot 
desistir de la seva sol·licitud. El desistiment pot efectuar-se per qualsevol mitjà que 
permeti la seva constància, sempre que incorpori la signatura que correspongui 
d’acord amb allò previst a la normativa aplicable.

§ Segons l’apartat 4 de l’article 94 de la Llei 39/2015, l’Administració ha d’acceptar 
de pla el desistiment i ha de declarar conclòs el procediment excepte que, havent-
se personat en el mateix tercers interessats, instin la seva continuació en el termini 
de 10 dies des de la data en què hagi estat notificat el desistiment.

§ En l’expedient de referència no consten tercers interessats en l’expedient ni 
tampoc la concurrència de circumstàncies que comportin l’afectació a l’interès 
general.

Òrgan competent

Els ajuntaments tenen la potestat expropiatòria que els reconeixen els articles 4.1.d) 
de la LRBRL, i 8.1.d) del DL 2/2003.

Vist l’informe proposta emès en data 15 de juny de 2021 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica.
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER.- ACCEPTAR el desistiment de la pretensió d’inici de l’expedient 
d’apreuament de la finca urbana inscrita en el Registre de la Propietat 
número 2 de Sant Feliu de Llobregat amb referència registral 264 de 
Molins de Rei (que es correspon amb la finca cadastral número 
8048230DF1884G0001XD), formulat per les Sres. MARTA EUGÈNIA 
MORENO SOTO, LAURA GIBERNAU MORENO i NATÀLIA GIBERNAU 
MORENO i, en la seva virtut, acordar el tancament i arxiu definitiu de 
l’expedient administratiu de referència.

SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a les interessades, amb indicació dels 
recursos corresponents.

 

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

6. Infància i Joventut. Expedient núm. 74/2021/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes juny de 2021

Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de juny 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 NIF Data Factura

12021003843 500160137
3

3.209,74 
€

SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L F17444225 30/06/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària 3070/233102/22696 Servei famílies i infants de 0-3, d’acord amb la 
reserva de crèdit número 12021000023702.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural signat el 24 de març de 2021, 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 
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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 30 de juny de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 8 de juliol 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.

12021003843

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

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a l’empresa Suara Serveis SCCL, amb NIF F17444225 pel servei prestat 
a l’espai familiar Trencaclosques durant el mes de juny de 2021, que es relaciona a 
continuació:
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Codi Número Import Nom proveïdor
Data 

Factura Núm. RC
120210038

43
500160137

3
3.209,7

4 €
SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L 30/06/2021

120210000237
02

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. Cultura. Expedient núm. 72/2021/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 juny de 2021

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de juny de 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

12021004035
F20-
2039 2.139,92€ A61046017 7 I TRIA, SAL 30/06/2021

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. 
12021000025016.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural, de data 24 de març de 2021, 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 
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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 8 
de juliol de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 9 de juliol 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 12021004035 Gestió Federació Obrera juny 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 juny de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import RC Núm.
12021004035 F20-2039 2.139,92€ 12021000025016

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:
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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. Intervenció. Expedient núm. 44/2021/APRDE. 
 
Donar compte a la JGL de l’aprovació dels decrets de despesa

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

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

Núm. 
Decret Data Text del Decret

829 03/06/2021 aprovació de despeses amb objeccions
830 03/06/2021 aprovació de despeses sense objeccions
906 14/06/2021 aprovació de despeses sense objeccions
907 14/06/2021 aprovació de despeses amb objeccions
948 21/06/2021 aprovació de despeses amb objeccions
949 21/06/2021 aprovació de despeses sense objeccions

1009 02/07/2021 aprovació de despeses amb objeccions
1017 02/07/2021 aprovació de despeses sense objeccions

Atès l’informe-proposta signada per l’Interventor accidental en data 12 de juliol de 
2021.

La Junta de Govern Local resta assabentada:

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

Núm. 
Decret Data Text del Decret

829 03/06/2021 aprovació de despeses amb objeccions
830 03/06/2021 aprovació de despeses sense objeccions
906 14/06/2021 aprovació de despeses sense objeccions
907 14/06/2021 aprovació de despeses amb objeccions
948 21/06/2021 aprovació de despeses amb objeccions
949 21/06/2021 aprovació de despeses sense objeccions

1009 02/07/2021 aprovació de despeses amb objeccions
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Núm. 
Decret Data Text del Decret

1017 02/07/2021 aprovació de despeses sense objeccions

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

9. Urbanisme. Expedient núm. 9/2020/PROUR. 
 
Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del carrer Ginesta al Terme de 
Molins de Rei.

 Vist l’informe tècnic-jurídic emès en data 9 de juliol de 2021 per la 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 carrer Ginesta al 
Terme Municipal de Molins de Rei

I. ANTECEDENTS

En data 4 d’octubre de 2019, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolita 
va acordar aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Les 
llicorelles”, supeditant la seva publicació, per una banda a la validació favorable per 
part de l’Autoritat del Transport Metropolità de la incorporació dels aspectes sol·licitats 
en el seu informe de data 15 de maig de 2019 i per una altra a la constitució de la 
garantia corresponent al 12 % de les obres d’urbanització. Aquest dos requeriments 
varen ser complimentats i tramesos a la Comissió en data 26 de novembre de 2019.

En data 13 de desembre de 2019 va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), la resolució de la Directora General d’Urbanisme de data 4 de 
desembre de 2019 segons la qual donava conformitat al text refós del Pla Parcial 
Urbanístic del sector industrial “Les Llicorelles”. 

En data 23 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins 
de Rei va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte 
d’Urbanització del sector industrial “Les Llicorelles”.

En data 15 de setembre de 2020, amb registre d’entrada 2020015966, va tenir entrada 
el document del Projecte d’Urbanització del carrer Ginesta al T.M. de Molins de Rei 
redactat NADICO ingenieria arquitectura consultoria.

En data 17 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 
Projecte d’Urbanització del carrer Ginesta.
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En data 23 de novembre de 2020 l’acord de la Junta de Govern Local va ser publicat al 
diari El Punt Avui i en data 27 de novembre de 2020 va ser inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província i a la web municipal.

El 24 de novembre de 2020 el consistori va sol·licitar informe al Consorci del Parc 
Natural de la Serra de Collserola i a l’Agència Catalana de Residus.

El 17 de desembre de 2020, amb registre d’entrada E/002229-2020, el consistori rep 
informe emès per l’Agència de Residus de Catalunya.

El 19 de gener de 2021, amb registre d’entrada 2021001385, el consistori rep informe 
emès pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

El 24 de març de 2021 s’emet informe conjunt per part del cap de Planejament i Gestió 
Urbanística i l’Assessora jurídica, on es valoren les consideracions fetes pels informes 
rebuts pels organismes sectorials anteriors.

El 7 d’abril de 2021 es lliura diligència al promotor amb còpia del contingut de l’informe 
tècnic-jurídic emès en data 24 de març de 2021 pel cap de Planejament i Gestió 
Urbanística i l’Assessora jurídica.

El 17 de juny de 2021, amb registre d’entrada 2021012552, en Pablo Molina Alegre, 
amb NIF 46140788M, com a secretari de la Junta de Compensació Urbanística del 
Sector Zona de Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Llicorelles” de Molins de 
Rei, sol·licita que la documentació presentada es traslladi al Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola a l’efecte que sigui aquesta entitat la que determini si el PU 
objecte de tramitació té una afectació ambiental significativa que justifiqui la 
mencionada tramitació ambiental.

El 28 de juny de 2021 el consistori en dona trasllat al Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola per tal que es determini si el PU del carrer Ginesta objecte de 
tramitació té una afectació ambiental significativa que justifiqui la mencionada 
tramitació ambiental

El 6 de juliol de 2021, amb registre d’entrada 2021013696, es rep informe del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola en el que es conclou que l’impacte 
ambiental del PU del carrer Ginesta, situat al terme municipal de Molins de Rei, no és 
significatiu i no és necessària la tramitació del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental.

II. PROJECTE D’URBANITZACIÓ C/ GINESTA EN RELACIÓ AL PPU SECTOR 
“LES LLICORELLES”

Dins del polígon del sector industrial Les Llicorelles es preveu un únic vial que 
connecta el carrer Ginesta amb una rotonda prevista al límit nord de l’àmbit. 

A l’Estudi de la Mobilitat Generada que figura com annex al Pla Parcial Urbanístic del 
sector “Les Llicorelles”, s’estableixen els itineraris d’entrada i de sortida per tal de 
justificar i garantir una correcta mobilitat dels vehicles lleugers i pesants en relació a 
l’àmbit d’actuació i el seu entorn.
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Per tal de poder fer efectiva aquesta mobilitat es fa necessari la urbanització del tram 
del carrer Ginesta que manca executar.

El document del Projecte d’Urbanització consta de la següent documentació:

1. Dades generals.
2. Memòria descriptiva.
3. Memòria tècnica.
4. Estudi gestió de residus.
5. Control de qualitat.
6. Estudi de seguretat i salut.
7. Normativa exigible al projecte.
8. Plec de condicions.
9. Justificació de preus.
10. Amidaments auxiliars.
11. Quadres de preus.
12. Pressupost
13. Resum del pressupost.

El pressupost base de licitació del Projecte d’Urbanització ascendeix a la quantitat de 
790.375,13 € (IVA inclòs).

III. 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 va ser presentada en data 26 de novembre de 2020 una al·legació formulada 
pel senyor Toni Pons Pujol en representació de Viuda de Laudo Clariana, SL.

En aquesta al·legació manifesta el següent:

“Primer: Segons hem pogut observar, el projecte actual planteja una amplada superior 
de la voravia, 3,5 m enlloc dels 3 m que consta al projecte d’urbanització de l’any 
1990, la qual cosa suposa que la vorera actualment construïda no coincideix en la 
seva amplada amb la projectada i en la construcció actualment, provocant un estrany 
retranqueig o reculada. Si s’observa el pla i projecte de l’any 1990, l’amplada total del 
vial amb llurs vorals i voravies és de 13,00 m i en el projecte actual l’amplada total és 
de 13,50 m.

Als efectes oportuns adjuntem dos plànols topogràfics de la totalitat del projecte de vial 
i del detall de la zona de connexió del projecte 1990 i actual.

Segon: Que aquest excés d’amplada significa que el vial projectat envaeix una 
superfície de la finca titularitat nostra i no s’ajusta al conveni subscrit amb aquest 
Ajuntament referent a la urbanització d’aquest vial, ara en execució, doncs la 
superfície que ha d’ocupar aquest vial és de 2.840 m2 i segons el plànol topogràfic que 
adjuntem, resulta que la superfície final és de 2.999 m2, és a dir una diferència de 159 
m2.”  
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En resposta a aquesta al·legació cal dir que les alineacions de referència dels vials 
són les previstes al planejament vigent que en aquest cas són les que venen 
determinades pel Pla General Metropolità. En el cas concret que ens ocupa i d’acord 
amb el planejament de referència cal estimar l’al·legació formulada per l’empresa 
Viudo Laudo Clariana per tal d’evitar que es produeixi el retranqueix de 0,50 m cap a 
l’interior de la seva finca als efectes de mantenir l’actual alineació amb una amplada de 
la vorera de 3 metres. 

Pel que fa als informes sol·licitats als organismes sectorials del Consorci del Parc de la 
Serra de Collserola i a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), el resultat és el 
següent:

L’informe signat de data 17 de desembre de 2020 de l’Agència de Residus de 
Catalunya conclou el següent:

“Per tot el que s’ha exposat anteriorment, informem favorablement l’aprovació inicial 
del projecte d’urbanització del C/ Ginesta, al terme municipal de Molins de Rei, sempre 
que es tinguin en compte les consideracions del present informe”.

Aquestes consideracions fan referència a la gestió de la contaminació del sòl, a 
l’activitat del gestor de residus de Viuda de Laudo Clariana, al promotor del projecte 
d’urbanització i a les obligacions derivades en la gestió de residus d’enderroc, de la 
construcció i d’excavació que es puguin generar en el desenvolupament de les 
actuacions d’acord amb la normativa vigent així com el compliment de la normativa 
específica corresponent en el cas que es prevegi enderrocar edificacions que 
presentin elements de fibrociment amb contingut d’amiant.

El promotor de les obres d’urbanització haurà d’acreditar prèvia recepció de les obres 
d’urbanització el compliment de les consideracions que figuren a punt a) de l’informe 
de l’ARC i que fan referència a la gestió de la contaminació del sòl. La resta de 
consideracions seran objecte de compliment i/o justificació en els corresponents 
expedients relacionats amb l’activitat de Viuda de Laudo Clariana i els corresponents 
expedients d’obres ja sigui enderroc, edificació o excavació. 

Pel que fa a l’informe signat de data 28 de desembre de 2020 del Consorci del Parc de 
la Serra de Collserola conclou el següent:

“Per totes les raons esmentades, s’informa favorablement el projecte d’urbanització 
del carrer Ginesta, situat al terme municipal de Molins de Rei, condicionat al 
compliment de les consideracions enunciades anteriorment, i si cal, a la tramitació del 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental davant l’òrgan ambiental que 
correspongui.”

Aquestes consideracions manifesten que caldrà que abans de l’execució de les obres 
dels moviments de terres necessaris per a la execució del vial del carrer Ginesta, es 
tinguin en compte els estudis geològics i en conseqüència es redefineixi la nova 
topografia i el tractament que es proposa realitzar, i que aquesta modificació del 
projecte es lliuri prèviament als serveis de Medi Natural i Territori (MNiT) del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC) per al seu coneixement i 
supervisió.
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També es manifesta a l’informe que atès que l’àmbit d’actuació del projecte es troba 
parcialment inclòs dins dels límits del Parc Natural, inclòs a la Xarxa Natura 2000, 
caldrà que el promotor de les obres d’urbanització faci la consulta prèvia pertinent, 
davant dels òrgans ambientals que correspongui, sobre si és d’aplicació l’article 7.2c) 
de la llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, segons el qual són 
objecte d’avaluació d’impacte ambiental simplificada els projectes que puguin afectar 
de manera apreciable, directament o indirecta, a espais protegits de la Xarxa Natura 
2000. 

Arrel d’aquesta consideració, el consistori dona trasllat al CPNSC de la documentació 
aportada pel secretari de la Junta de Compensació Urbanística del Sector Zona de 
Desenvolupament Industrial (clau 22b) “Les Llicorelles”, en data 17 de juny de 2021 
amb registre d’entrada 2021012552, per tal que determini si el PU del carrer Ginesta 
objecte de tramitació té una afectació ambiental significativa que justifiqui la 
mencionada tramitació ambiental. El CPNSC emet informe en data 2 de juliol de 2021, 
en que conclou el següent:

“Per totes les raons esmentades, s’informa que l’impacte ambiental del projecte 
d’urbanització del carrer Ginesta, situat al terme municipal de Molins de Rei, no és 
significatiu i no és necessària la tramitació del procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental.”

IV. FONAMENTS DE DRET

És d’aplicació el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, 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.

V. CONCLUSIONS

Dels antecedents, al·legació presentada, resultat dels informes sectorials, fonaments 
de dret i l’Estudi de la Mobilitat Generada del document del Pla Parcial Urbanístic del 
sector “Les Llicorelles” del qual es desprèn que per tal de poder garantir una correcta 
mobilitat, pel que fa als itineraris de sortida de vehicles tant pesats com lleugers, de la 
parcel·la del sector “Les Llicorelles”, així com per millorar la mobilitat de la totalitat del 
polígon, és necessari la realització del tram del vial del carrer Ginesta que es troba 
pendent d’urbanitzar, per la qual cosa s’informa favorablement el Projecte 
d’Urbanització del carrer Ginesta per tal de poder procedir al tràmit de la seva 
aprovació definitiva amb el ben entès que es tinguin en compte les consideracions 
enunciades a l’informe de l’Agència Catalana de Residus de data 17 de desembre de 
2020 i a l’informe del Consorci del Parc de la Serra de Collserola de data 28 de 
desembre de 2020.

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

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del carrer Ginesta al Terme 
Municipal de Molins de Rei. 
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Segon.- Estimar l’al·legació formulada pel senyor Toni Pons Pujol en representació de  
Viuda de Laudo Clariana, SL, per tal d’evitar que es produeixi el biaix de 0,50 m cap a 
l’interior de la seva finca als efectes de mantenir l’actual alineació d’acord amb el que 
estableixen les alineacions del planejament vigent amb una amplada de la vorera de 3 
metres.

Tercer.- Notificar al senyor Toni Pons Pujol representant de Viuda de Laudo Clariana 
l’acord del punt segon com a resposta a l’al·legació formulada de data 26 de novembre 
de 2020.

Quart.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del carrer 
Ginesta 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 Residus.

Cinquè.- Notificar l’acord al promotor de les obres d’Urbanització del carrer Ginesta. I 
traslladar-li els informes emesos per l’Agència Catalana de Residus de data 17 de 
desembre de 2020 i pel Consorci del Parc de la Serra de Collserola de data 28 de 
desembre de 2020, per tal que es tinguin en compte les seves consideracions en 
l’execució de les obres.

Sisè.- Publicar aquest acord en el butlletí Oficial de la Província, en un diari 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 12 de juliol de 2021 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica. 

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del carrer Ginesta al Terme 
Municipal de Molins de Rei. 

Segon.- Estimar l’al·legació formulada pel senyor Toni Pons Pujol en representació de  
Viuda de Laudo Clariana, SL, per tal d’evitar que es produeixi el biaix de 0,50 m cap a 
l’interior de la seva finca als efectes de mantenir l’actual alineació d’acord amb el que 
estableixen les alineacions del planejament vigent amb una amplada de la vorera de 3 
metres.

Tercer.- Notificar al senyor Toni Pons Pujol representant de Viuda de Laudo Clariana 
l’acord del punt segon com a resposta a l’al·legació formulada de data 26 de novembre 
de 2020.

Quart.- Comunicar l’acord d’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del carrer 
Ginesta 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 Residus.
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Cinquè.- Notificar l’acord al promotor de les obres d’Urbanització del carrer Ginesta. I 
traslladar-li els informes emesos per l’Agència Catalana de Residus de data 17 de 
desembre de 2020 i pel Consorci del Parc de la Serra de Collserola de data 28 de 
desembre de 2020, per tal que es tinguin en compte les seves consideracions en 
l’execució de les obres.

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

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

10. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 3/2021/ACOMS. 
 
Aprovar l’adhesió al contracte derivat (Exp. 2019.03.D01) per a l’adjudicació dels 
lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Ex. 2019.03).

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei es troba adherit al sistema d’adquisició 
centralitzada del Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder 
efectuar l’adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel 
mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o 
contractes dels serveis segons acord de la sessió del Ple de l’Ajuntament celebrat el 
dia 30 de gener de 2014.
 
Atès que El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el 
següent detall d’empreses seleccionades:

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3. 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

Atès que en data 6 de novembre de 2020, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en 
qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.

Atès que en data 12 de novembre de 2020, la Presidència del CCDL , mitjançant 
Resolució núm. 68/2020, va aprovar l’expedient de contractació i el corresponent plec 
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de clàusules administratives particulars del procediment amb número de referència 
2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 
2019.03), per procediment de subhasta electrònica,  entre les empreses seleccionades 
en l’Acord marc del que deriva.

 Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu es van adjudicar els lots 
1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de les empreses que van obtenir el millor preu en les  
subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i 
valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el 
PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3. 

Atès que en data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses 
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

Atès l’informe, de 12 de juliol de 2021, del Cap de negociat d’Instal·lacions Tècniques 
en relació a l’adhesió al contracte derivat 2019.03.D01 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
que es transcriu a continuació:

“Atès que aquest contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), té una 
durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà 
prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun, amb les següents condicions 
econòmiques:

Preus tarifa 2.0 TD
P1 P2 P3

PREU ENERGIA 
CONSUMIDA ( €/kWh)

0,200445 
€

0,104884 
€

0,066676 
€

PREU POTÈNCIA (€/kW 
any) 7,203 € 0,463 €  
PREU POTÈNCIA 
PEATGES (€/kW any) 23,470 € 0,961 €  

Preus tarifa 3.0 TD
P1 P2 P3 P4 P5 P6

PREU ENERGIA 
CONSUMIDA ( €/kWh)

0,147580 
€

0,127880 
€

0,099883 
€

0,085044 
€

0,073556 
€

0,063609 
€

PREU POTÈNCIA (€/kW 
any) 8,950 € 4,479 € 3,254 € 3,254 € 3,254 € 1,492 €
PREU POTÈNCIA 
PEATGES (€/kW any) 10,647 € 9,303 € 3,751 € 2,852 € 1,145 € 1,145 €

* Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent
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Atès que els subministraments de l’Ajuntament de Molins de Rei corresponen als 
indicats als Lots 1 i 2 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03).

Atès que aquesta contractació suposarà que, durant el termini del contracte, 
l’Ajuntament de Molins de Rei tindrà un preu fix de l’energia, exceptuant les 
modificacions fixades per les tarifes d’accés i d’altres conceptes regulats per la llei.

Atès que la previsió dels costos energètics de l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 
2020, pels contractes de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Molins de Rei és 
de:

Base Imposable per la tarifa 2.0TD 142.963,26 €
Base Imposable per la tarifa 3.0TD 385.792,20 €
Base Imposable Total 528.755,46 €
IVA (21 %) 111.038,65 €
Total 639.793,91 €

Per tot l’anteriorment exposat, aquest Negociat proposa l’adhesió al contracte derivat 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya (expedient núm. 2019.03.D1) pel període comprès entre l’1 de juliol de 
2021 al 30 de juny del 2022 i per un import total de 639.793,91 € (IVA inclòs).”

Atès que la despesa que comporta aquest contracte, s’executarà a càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries del pressupost 2021 i les que s’habilitin a 
l’exercici 2022.

4330 130001 22100 Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana
4330 133101 22100 Consum elèctric semàfors
4330 153103 22100 Subministrament elèctric vehicle
4330 164101 22100 Consum d'electricitat del Cementiri municipal
4330 165101 22100 Subministrament elèctric per l'enllumenat públic
4330 231101 22100 Consum elèctric casal d'avis Primer de Maig
4330 231101 22107 Subministrament elèctric edifici "Josep Mª Salas Peiró"
4330 231301 22100 Subministrament energia elèctrica Llar Avis Dr. Mestre
4330 233006 22100 Subministrament elèctric Casal de Joves
4330 233102 22100 Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris
4330 234003 22100 Subministrament elèctric AAVV
4330 320102 22100 Subministrament elèctric Centres Educatius
4330 326101 22100 Subministrament electricitat Escola de Música
4340 332101 22100 Subministrament elèctric Biblioteca "El Molí"
4330 332101 22107 Subministrament d'electricitat antiga Biblioteca "Pau Vila"
4330 333101 22100 Subministrament elèctric per al Museu Municipal
4330 336105 22100 Subministrament elèctric de la Federació Obrera
4330 336101 22100 Subministrament elèctric del Palau dels Requesens
4330 342401 22100 Subministrament elèctric instal·lacions esportives
4330 431203 22100 Subministraments elèctric Mercat Municipal
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4330 431401 22100 Subministraments elèctrics comerç local
4330 494001 22100 Subm. electricitat instal·lacions de Ràdio Molins de Rei
4330 494001 22101 Consum electricitat repetidor TV de Pallejà
4330 920101 22100 Subministrament d'electricitat antic Lluis de Requesens
4330 920405 22100 Subministrament elèctric del Jutjat de Pau
4330 922104 22100 Subministrament elèctric Oficina DIPEL
4330 933101 22100 Subministrament d'electricitat Casa de la Vila
4330 933102 22100 Subministrament elèctric Ca n'Ametller

4330 933103 22100 Subm. elèctric Manteniment edificis (SIT, CRL, Escorxador i 
taller del fuster)

4330 933104 22100 Subministrament d'electricitat del COD

Vist la Disposició addicional tercera de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL, en quant a la creació de centrals 
de contractació per les Comunitats Autònomes i l’adhesió a aquestes de les entitats 
locals per a la preparació i adjudicació dels contractes. 

Vistos els articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Vist els arts. 219 i següents 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 2014/23UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), que regulen el règim dels Acords marc.

Vist l’art. 153.1 de la LCSP que estableix que no és necessària la formalització del 
contracte en els contractes basats en un Acord marc. 

Atesos els articles 52 i ss. 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 resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal.

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 JGL, de 13 de juliol de 2021, de la Cap de l’oficina 
administrativa de SiT en assignació de funcions s/DA 1521 de 28/08/19, amb els 
informes de la TAG de serveis jurídics i de l’interventor accidental, de 13 de juliol de 
2021.
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- APROVAR l’adhesió al contracte derivat (Exp. 2019.03.D01) per a 
l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada inicial 
de dotze mesos, de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, període que es podrà 
prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun, amb les següents condicions 
econòmiques: 

Preus tarifa 2.0 TD
P1 P2 P3

PREU ENERGIA 
CONSUMIDA ( 
€/kWh)

0,200445 
€

0,104884 
€

0,066676 
€

PREU POTÈNCIA 
(€/kW any) 7,203 € 0,463 €  
PREU POTÈNCIA 
PEATGES (€/kW 
any) 23,470 € 0,961 €  

Preus tarifa 3.0 TD
P1 P2 P3 P4 P5 P6

PREU ENERGIA 
CONSUMIDA ( 
€/kWh)

0,147580 
€

0,127880 
€

0,099883 
€

0,085044 
€ 0,073556 €

0,063609 
€

PREU POTÈNCIA 
(€/kW any) 8,950 € 4,479 € 3,254 € 3,254 € 3,254 € 1,492 €
PREU POTÈNCIA 
PEATGES (€/kW 
any) 10,647 € 9,303 € 3,751 € 2,852 € 1,145 € 1,145 €

Segon .-ESTABLIR que tots els subministraments relacionats en els antecedents 
d’aquesta proposta, que incorporen tant enllumenats públics com dependències 
municipals, quedaran subjectes a aquest Acord marc, i que la previsió dels costos 
energètics pels dotze mesos compresos des de l’1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 
2022, dels contractes de subministrament elèctric de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
serà de: 

Base Imposable per la tarifa 2.0TD 142.963,26 €
Base Imposable per la tarifa 3.0TD 385.792,20 €

Base Imposable Total 528.755,46 €
IVA (21 %) 111.038,65 €

Total 639.793,91 €

S’adjunta com a documentació annexa la relació de CUPS incloses a l’informe tècnic 
de 12 de juliol de 2021.



Acta JGL 20/07/2021
 SEC/SCC/red

26/27
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

Tercer.- AUTORITZAR i disposar la despesa corresponent al present contracte a 
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del pressupost 2021 i a les que 
s’habilitin per l’exercici 2022:

4330 130001 22100 Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana
4330 133101 22100 Consum elèctric semàfors
4330 153103 22100 Subministrament elèctric vehicle
4330 164101 22100 Consum d'electricitat del Cementiri municipal
4330 165101 22100 Subministrament elèctric per l'enllumenat públic
4330 231101 22100 Consum elèctric casal d'avis Primer de Maig
4330 231101 22107 Subministrament elèctric edifici "Josep Mª Salas Peiró"
4330 231301 22100 Subministrament energia elèctrica Llar Avis Dr. Mestre
4330 233006 22100 Subministrament elèctric Casal de Joves
4330 233102 22100 Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris
4330 234003 22100 Subministrament elèctric AAVV
4330 320102 22100 Subministrament elèctric Centres Educatius
4330 326101 22100 Subministrament electricitat Escola de Música
4340 332101 22100 Subministrament elèctric Biblioteca "El Molí"
4330 332101 22107 Subministrament d'electricitat antiga Biblioteca "Pau Vila"
4330 333101 22100 Subministrament elèctric per al Museu Municipal
4330 336105 22100 Subministrament elèctric de la Federació Obrera
4330 336101 22100 Subministrament elèctric del Palau dels Requesens
4330 342401 22100 Subministrament elèctric instal·lacions esportives
4330 431203 22100 Subministraments elèctric Mercat Municipal
4330 431401 22100 Subministraments elèctrics comerç local
4330 494001 22100 Subm. electricitat instal·lacions de Ràdio Molins de Rei
4330 494001 22101 Consum electricitat repetidor TV de Pallejà
4330 920101 22100 Subministrament d'electricitat antic Lluis de Requesens
4330 920405 22100 Subministrament elèctric del Jutjat de Pau
4330 922104 22100 Subministrament elèctric Oficina DIPEL
4330 933101 22100 Subministrament d'electricitat Casa de la Vila
4330 933102 22100 Subministrament elèctric Ca n'Ametller

4330 933103 22100 Subm. elèctric Manteniment edificis (SIT, CRL, Escorxador i 
taller del fuster)

4330 933104 22100 Subministrament d'electricitat del COD

Quart.- DESIGNAR com a interlocutor i responsable del contracte al Cap de Negociat 
d’Instal·lacions Tècniques, o persona que el substitueixi, d’acord amb l’art. 52 del 
TRLCSP.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.

Sisè.- COMUNICAR aquest acord al CCDL i a l’ACM (carrer València núm. 231, 6a 
planta, 08007 Barcelona).
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

11.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

12.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

13.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:28h.

  

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

08/09/2021  10:37:32

Xavi Paz Penche

La Secretària

08/09/2021   13:59:50

Sandra Castelltort Claramunt
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