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18/2021/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 3 d'agost de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 3 d'agost 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
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Miguel Zaragoza Alonso

Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC
PSC

Regidora
Regidor

JXM
JXM

Excusen la seva absència els regidors:
Ma Carme Madorell Colomina
Ramon Sanchez Gil

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:15 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 29/07/2021 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 18/2021/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL 17/2021 de data 20/07/2021.
S’aprova per unanimitat.
A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Esport. Expedient núm. 76/2021/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 JUNY 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 juny 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

12021004047

S21-489

12021004046

S21-488

12021004045

S21-487

Import

Nom proveïdor
LLOP GESTIO
ESPORTIVA, S.
12.300,84 L.
LLOP GESTIO
ESPORTIVA, S.
7.876,08 L.
LLOP GESTIO
ESPORTIVA, S.
5.901,07 L.

NIF

Data Factura

Data
Recepció

B62538
228

30/06/2021

01/07/2021

B62538
228

30/06/2021

01/07/2021

B62538
228

30/06/2021

01/07/2021

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. 12021000025451.
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
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.
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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 14 de juliol de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 16 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

LLOP GESTIO
12021004045 Consergeria caps de setmana
ESPORTIVA, S.L.
poliesportiu municipal
juny 2021

5.901,07 €

LLOP GESTIO
12021004046 Consergeria caps de setmana
ESPORTIVA, S.L.
poliesportiu municipal La Sínia
7.876,08 €
juny 2021
LLOP GESTIO
ESPORTIVA, S.L.
12.300,84 €

12021004047 Manteniment caps de setmana
poliesportiu municipal R.Ginebreda
juny 2021

TOTAL 26.077,99 €
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.
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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 juny de 2021, que es relacionen a continuació:

Codi

Número

Import

12021004047 S21-489 12.300,84
12021004046 S21-488

7.876,08

12021004045 S21-487

5.901,07

Nom proveïdor
LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.
LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.
LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

Data Factura

Núm. RC

30/06/2021 12021000025451
30/06/2021 12021000025451
30/06/2021 12021000025451

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.
3. Programes específics. Expedient núm. 73/2021/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 juny de 2021

Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de juny de 2021, ha anat a
càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
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Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura:
Codi
12021003990

Número
Import NIF
Nom proveïdor
V21FUNDACIO PERE
FAC02617 5.005,64 R5800395E TARRES

Data
Factura
30/06/2021

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. 12021000025018.
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
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 negociat de programes
específics, de data 9 de juliol de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 13 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
Fundació Pere

Codi
Servei
12021003990 Servei de dinamització,acollida,

Import
5.005,64 €
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Tarrés

acompanyament i informació per a
persones nouvingudes-juny
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 la factura
corresponent 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 juny de 2021, que es relaciona a continuació:
Codi
12021003990

Número
V21-FAC02617

Import Núm. RC
5.005,64 12021000025018

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
4. Infància i Joventut. Expedient núm. 75/2021/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 JUNY de 2021
Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de juny 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:
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Codi

Número

Import

Nom proveïdor

NIF

12021003992 V21-FAC02616 2336,83 FUNDACIÓ PERE TARRÉS R5800395E

Data
Data Factura Recepció
30/06/2021 30/06/2021

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
12021000025391.
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
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 de negociat d’infància i
joventut, de data 12 de juliol de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 13 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
FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

Codi
Servei
12021003992 PROJECTE XEL JUNY 2021

Import
2.336,83
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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, amb NIF R5800395E, pels serveis prestats al
Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) durant el mes de juny de 2021, que es relaciona
a continuació:

Codi

Número

12021003992 V21-FAC02616

Import

Nom proveïdor

2336,83 FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Data Factura Núm. RC
30/06/2021 12021000025391

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.
5. Sanitat. Expedient núm. 78/2021/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de
l’empresa QUATRE POTES GOS I GAT, SL pel servei de recollida, acollida i
custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits - Juny 2021
Atès que l’empresa 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 juny 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:
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Codi

Número

12021004104 A-21008

Import
1.452,00€

Data
Data
Nom proveïdor
Factura
Recepció
QUATRE POTES
GOS I GAT, SL
30/06/2021 08/07/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3270/311102/22699 Serveis animals domèstics i control població de coloms, d’acord
amb la reserva de crèdit número 12021000025869.
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.
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 342 de 15 de febrer de 2019 de delegacions de
l’Alcalde a la Junta de Govern.
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 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2021, 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.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Sanitat, de data 20 de juliol
de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 20 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

QUATRE POTES

Servei

Import

SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I CUSTÒDIA
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GOS I GAT, S.L

12021004104

D'ANIMALS PERDUTS,
ABANDONATS O
ENSALVATGITS-JUNY 2021

1.452,00 €

TOTAL

1.452,00 €

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 QUATRE POTES GOS I GAT, SL pel Servei de recollida,
acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al municipi de Molins
de Rei durant el mes de juny de 2021, que es relaciona a continuació:
Codi

Número Import

Nom proveïdor

Data
Factura
12021004104 A-21008 1.452,00€ QUATRE POTES GOS I GAT, 31/06/2021
SL

Data
Recepció
08/07/2021

RC
12021000025869

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. Serveis Socials. Expedient núm. 79/2021/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 juny 2021
Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de juny 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:
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Codi

Número
V2112021003991 FAC02615

Data
Data
Nom proveïdor
Factura
Recepció
FUNDACIO PERE
2.809,59€ TARRES
30/06/2021 30/06/2021

Import

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 12021000025871
Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, i de la Cap de l’Oficina
Administrativa de l’ASP, de data 24 de març de 2021, 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 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
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 20
de juliol de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 20 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

Fundació Pere 12021003991
Tarrés

Servei

Import

SERVEIS CENTRE
OBERT JUNY 2021
TOTAL

2.809,59 €
2.809,59 €
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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 juny de 2021, que es relaciona a
continuació:

Codi

Número

12021003991

V21-FAC02615

Nom
proveïdor
FUNDACIO
PERE
2.809,59€ TARRES

Import

Data
Factura
30/06/2021

Data
Recepció
30/06/2021

RC
12021000025871

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
7. Serveis Socials. Expedient núm. 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.
Antecedents de fet
1.- Per decret d’alcaldia número 1751 de 5 d’octubre de 2018 va ser adjudicat el
contracte del Servei d’alimentació a la Llar municipal Dr. Josep Mestre de Molins de
Rei a l’empresa SERUNIÓN ALIMENTACIÓ SALUDABLE , SLU , amb CIF B66956988 per un preu de 254.714,46 € (segons preus unitaris) . El contracte va ser
formalitzat el dia 12 de novembre de 2018, tenint vigència fins el dia 11 de novembre
de 2020.
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2.- En data 29 d’abril va tenir entrada al registre electrònic de l’Ajuntament de Molins
de Rei, amb núm. 2020007535, la sol·licitud de suspensió del contracte abans
referenciat, on l’empresa feia constar que la prestació del servei va esdevenir
impossible a partir del dia 13 de març de 2020.
El contractista no va presentar la documentació acreditativa dels conceptes
indemnitzables que preveu l’article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març,
sobre mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19 (en endavant, RDL 8/2020), de tal manera que la quantificació concreta
dels mateixos va quedar pendent.
3. A la vista de la sol·licitud de data 29 d’abril de 2020 , es dicta Decret d'alcaldia núm.
772, de 14 de maig de 2020, on s'acorda apreciar la suspensió parcial de l'execució
del contracte del servei d'alimentació a la Llar municipal Dr. Josep Mestre de Molins de
Rei des del dia 16 de març de 2020 i fins que es notifiqui la finalització de la suspensió,
així com requerir al contractista per tal que acrediti de manera documental i fiable la
realitat, efectivitat i quantia de les despeses que la suspensió del contracte li generi,
dins dels conceptes indemnitzables que assenyala l'article 34.1 RDL 8/2020.
4. En data 16 de març de 2021 i registre d’entrada núm. 2021005576, l’empresa ha fet
arribar els càlculs de la indemnització des del 13 de març de 2020 i fins a 31 de gener
de 2021, amb un resum de la quantificació i acreditació dels danys i perjudicis amb els
apartats corresponents a:
a) Despeses salarials
- Relació de personal objecte de la indemnització
- Nòmines de les treballadores subjectes a la reducció
- Certificat d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social
- TC1
- TC2
b) Despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva
c) Despeses de la pòlissa d’assegurances
5.- En data 8 de juny de 2021, la cap del Negociat d’Oficina Administrativa de l’ASP ha
emès informe on es pronuncia sobre les despeses indemnitzables en els següents
termes:
·Les nòmines presentades a nom de la Sra. M. Jesús Aguedo no es corresponen al
centre de treball de la Llar Municipal en els períodes següents:
- Del 28 al 31 d’octubre de 2020
- 1 i 2 de novembre i del 9 al 30 de novembre de 2020
- 1 al 31 de desembre de 2020
- 1 al 31 de gener de 2021
Tot i això, fets els càlculs juntament amb el Departament de Personal i Organització, i
a manca d’informació referent al tipus de contracte de les dues treballadores
afectades, s’arriba a la conclusió que en les despeses salarials sol·licitades no s’han
inclòs les despeses salarials esmentades que corresponen a un altre centre de treball.
Pel que fa al càlcul de cost, s’ha tingut en compte que la suspensió només ha afectat
al servei d’alimentació de la Llar Municipal corresponent al Centre de Dia, que han
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calculat per un 12’75% de la facturació total del servei de menjador. Aquest
percentatge és el que han aplicat a les despeses afectades per la indemnització de la
suspensió.
Per tot això, s’informa favorablement a la indemnització sol·licitada per l’empresa
Serunión pels conceptes següents:
a) Despeses salarials
NÚM.
HORES DESPESES COST
TREB. NOM
CATEGORIA SETM. SALARIALS SS
SANCHEZ
33639 AGUILERA,GEMMA
cuinera
3,06
1.523,52 478,39
AGUEDO SOSA, M.
78005 JESUS
cuinera
4,07
1.487,09 465,04
TOTAL
3.010,61 943,43
b) Despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva, per un import
d’indemnització de 5,63€
c) Despeses de la pòlissa d’assegurances, per un import d’indemnització de 4,68€
Fonaments de dret
1.- L’article 34.1 del Real Decret Legislatiu 8/2020, de mesures urgents i
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 fa una relació
dels conceptes que l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al contractista com a
conseqüència de la suspensió dels contractes de serveis i subministraments, prèvia
sol·licitud i acreditació fiable de la seva realitat, efectivitat i quantia, i sense que el seu
import pugui ser superior a la despesa mensual del contracte, exclòs el benefici
industrial i l’IVA. Els danys i perjudicis indemnitzables són els següents:
-

-

-

Despeses salarials que efectivament el contractista hagués abonat al personal
que figura, en data 14 de març de 2020, a l'execució ordinària del contracte,
durant el període de suspensió, incloent les cotitzacions empresarials a la
Seguretat Social.
Despeses pel manteniment de la garantia definitiva, durant el període de
suspensió.
Despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions
i equips relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament
a l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests
mitjans no van poder ser utilitzats per altres finalitats diferents durant la
suspensió.
Despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el plec i
vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel
contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.

2.- S’ha deixat constància en els antecedents de fet, el contractista ha justificat
fefaentment el total de despeses 3.964,35€.
3.- En el pressupost de l’exercici 2021 es contempla l’aplicació pressupostària núm.
3050/231301/22799, Prestació del servei de cuina de la Llar d’avis Dr. Josep, amb
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crèdit suficient i adequat per fer front al pagament de les indemnitzacions i/o
pagaments a compte.
4.- Vista la disposició addicional 2a LCSP, que disposa que l’alcalde serà l’òrgan de
contractació quan el valor estimat del contracte no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, incloses les
eventuals pròrrogues, com és el cas que ens ocupa.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap del Negociat de Serveis
Socials,de data 16 de juny de 2021.
Atès l’informe econòmic de data 17 de juny de 2021.
Atès l’informe jurídic de data 17 de juny de 2021.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat
Primer: Reconèixer el dret a la indemnització del contracte del Servei d’alimentació a la
Llar municipal Dr. Josep Mestre de Molins de Rei, pel període del 13 de març de 2020
al 31 de gener de 2021.
Segon: Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) les despeses indemnitzables pel
període esmentat següents:
Despeses cost personal
Despeses manteniment garantia definitiva
Despeses d’assegurances
TOTAL

3.954,04€
5,63€
4,68€
3.964,35€

Aquestes despeses aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 3050/231301/22799,
Prestació del servei de cuina de la Llar d’avis Dr. Josep, que disposa de crèdit suficient
i adequat.
Tercer: Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
Quart: Donar trasllat d’aquesta resolució al servei responsable del present contracte, a
Intervenció, Tresoreria i a Serveis Jurídics als efectes que hi corresponguin.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
8. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 15/2020/SACTI.
Inici expedient de reclamació de danys i perjudicis contra l’empresa Moix,
Serveis i Obres, SL pels incompliments que, en materia de personal, s’han
produït en l’últim any del contracte de conservació, manteniment i neteja de la
jardinería de Molins de Rei.
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Aquest punt queda sobre la taula
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.

9.- Qüestions sobrevingudes.
10.- Precs i preguntes.
11.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.22 hores.
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

Sandra Castelltort Claramunt

Document signat
electrònicament
L'Alcalde
08/09/2021 11:08:50

La Secretària
08/09/2021 13:59:52
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