Acta JGL 21/09/2021
SEC/SCC/red

20/2021/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 21 de setembre de 2021.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:19 hores del dia 21 de setembre 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
Ainoa Garcia Ballestin
Miguel Zaragoza Alonso
Ramon Sanchez Gil

Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

PSC
PSC
PSC
JXM

Regidor
Regidora

PSC
JXM

Excusen la seva absència els regidors:
Alejandro Herrero Basange
Ma Carme Madorell Colomina

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:19 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 16/09/2021 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 20/2021/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL 07/09/2021.
S’aprova per unanimitat.
A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Cultura. Expedient núm. 82/2021/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 juliol de 2021

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de juliol 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
12021004783 F20-2250 2.139,92€ A61046017
7 I TRIA, SAL

Data Factura
30/07/2021

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.
12021000029888.
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.
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Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de cultura en funcions, de data 1
de setembre de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de setembre 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
12021004783 GESTIÓ I SUPORT D’ACTIVITATS
2.139,92€
30H/SETMANA (JULIOL)
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 juliol de 2021, que es relaciona a continuació:
Codi
Número
Import
RC Núm.
12021004783 F20-2250 2.139,92€ 12021000029888
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. Esports. Expedient núm. 13/2021/DCADC.
Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldia núm. 1107 de
data 14 de juliol de 2021 pel qual s’adopta l’acord d’aprovació de la primera
pròrroga del contracte del servei de monitoratge i coordinació dels serveis
esportius municipals que inclou: escola esportiva i activitat física per adults
organitzats per l’Ajuntament de Molins de Rei, adjudicat a l’Asociación Cultural y
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Deportiva Océano Atlántico, per un termini d’un any, establert del 10 de juliol de
2021 al 9 de juliol de 2022

Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 571 de data 20 de març de 2020 s’ha
avocat la competència delegada a la Junta de Govern Local i s’ha adoptat l’acord per
l’aprovació de la pròrroga del servei de monitoratge i coordinació dels serveis esportius
municipals.
Atès que en data 14 de juliol de 2021 mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1107 es va
aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de monitoratge i coordinació dels
serveis esportius municipals que inclou: escola esportiva i activitat física per adults
organitzats per l’Ajuntament de Molins de Rei, adjudicat a l’Asociación Cultural y
Deportiva Océano Atlántico, per un termini d’un any, establert del 10 de juliol de 2021
al 9 de juliol de 2022.
Atès l’article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local i l'article 53.1 lletra m) del 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.
La Junta de Govern Local resta assabentada:
Únic.- DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL del Decret núm. 1107 de
data 14 de juliol de 2021 pel qual s’adopta l’acord d’aprovació de la primera pròrroga
del contracte del servei de monitoratge i coordinació dels serveis esportius municipals
que inclou: escola esportiva i activitat física per adults organitzats per l’Ajuntament de
Molins de Rei, adjudicat a l’Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico, que es
transcriu literalment:
“Decret d’Alcaldia Número: 1107 de data 14/07/2021
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 12/2021/COOSE,
que resulta del procediment tramitat de/d' Aprovar la primera pròrroga del contracte del
servei de monitoratge i coordinació dels serveis esportius municipals que inclou:
escola esportiva i activitat física per adults organitzats per l’Ajuntament de Molins de
Rei ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot
seguit s'exposen:
Atès que mitjançant el decret d’Alcaldia núm. 1031 de data 12 de juny de 2017, es va
adjudicar el contracte del servei de monitoratge i coordinació dels serveis esportius
municipals que inclou: escola esportiva i activitat física per adults organitzats per
l’Ajuntament de Molins de Rei, a l’ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO
ATLÁNTICO, CIF G50717370, per un període d’execució de quatre anys, més 2
possibles pròrrogues d’1 any cadascuna i un import base anual de setanta mil noucents catorze euros amb trenta-cinc cèntims (70.914,35 €), IVA exempt, amb la resta
de condicions derivades del Plec de clàusules administratives PCAP), del Plec de
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prescripcions tècniques (PPT) i de l'oferta presentada per l'adjudicatari, de la qual es
determina el següent:
-

Col·laboració en la Cursa Popular de St. Miquel amb un punt d’avituallament
per a cadascun dels 3 recorreguts. Quantificació millora: 900 €.
Col·laboració en la Cursa Popular de St. Miquel amb subministrament de
dorsals plastificats i amb adhesiu per a tots els participants. Quantificació
millor:. 750 €.
Col·laboració en l’activitat Esportíssim, sessions de zumba al llarg del dia.
Quantificació millora: 150€.

Aquestes propostes son susceptibles de les modificacions que es considerin
convenients des de l’Ajuntament.
Atès que es va formalitzar en document públic administratiu, en data 5 de juliol de
2017.
Atès la clàusula 3.2 del PCAP estableix que el contracte podrà ser objecte de 2
pròrrogues expresses d’1 any de durada cadascuna, comptat a partir del dia següent
al de la finalització del termini contractual o, en el seu cas, de la primera pròrroga,
sempre que les característiques del contracte es mantinguin inalterables.
Atès l’acord VI del contracte, el termini d’execució inicial serà de 4 anys, a comptar del
10 de juliol de 2017.
Atès que en data 8 de juliol de 2021, amb Registre d’entrada núm. 2021014053,
l’ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, sol·licita executar
la primera pròrroga del contracte de referència.
Atès que a la clàusula 4.2 del PCAP que regeixen la contractació d’aquest servei,
especifica que el preu total del contracte amb caràcter definitiu s’aprovarà durant el
mes d’octubre de cada any, una vegada s’hagi determinat el nombre total d’usuaris
que participen als diferents serveis i grups.
Atès que es calcula que la previsió de les hores de servei necessàries per dur a terme
la 1a. pròrroga per al període del 10 de juliol de 2021 al 9 de juliol de 2022, serà la
següent:

Programa
ACTIVA'T
AFA
BENESTAR
CONDICIONAMENT FÍSIC JOVE
COORDINACIÓ
ESCOLA ESPORTIVA
EXTRES
RUTES I PARCS

Previsió d'hores del
10/07 al 31/12/2021 Preu/hora
196
20,50 €
311
20,50 €
144
20,50 €
26
20,50 €
403
17,00 €
240
17,00 €
10
26,00 €
164
21,50 €

Total
4.018,00 €
6.375,50 €
2.952,00 €
533,00 €
6.851,00 €
4.080,00 €
260,00 €
3.526,00 €
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Total previst del 10/07 al 31/12/2021

Programa
ACTIVA'T
AFA
BENESTAR
CONDICIONAMENT FÍSIC JOVE
COORDINACIÓ
ESCOLA ESPORTIVA
EXTRES
RUTES I PARCS
Total previst de l'1/01 al 9/07/2022
total previst pròrroga del 10/07/2021
al 9/07/2022

1.494
Previsió d'hores de
l'1/01 al 9/07/2022
Preu/hora
287
20,50 €
428
20,50 €
209
20,50 €
52
20,50 €
541
17,00 €
400
17,00 €
10
26,00 €
246
21,50 €
2.173
3.667

28.595,50 €

Total
5.883,50 €
8.774,00 €
4.284,50 €
1.066,00 €
9.197,00 €
6.800,00 €
260,00 €
5.289,00 €
41.554,00 €
70.149,50 €

Atès que d’acord amb l’oferta del contractista, el preu base del contracte pel termini de
pròrroga queda fixat en 70.149,50€ (setanta mil cent quaranta-nou euros amb
cinquanta cèntims), exempt d’IVA, calculant-se la despesa corresponent a l’exercici
pressupostari 2021 en 28.595,50€ (vint-i-vuit mil cinc-cents noranta-cinc euros amb
cinquanta cèntims, exempt d’IVA i per l’exercici pressupostari 2022 en 41.554,00€
(quaranta-u mil cinc-cents cinquanta-quatre euros), exempt d’IVA.
Atès que l’empresa està realitzant les tasques relacionades amb la prestació del servei
de manera satisfactòria i d’acord amb allò estipulat en el PCAP que regeix el contracte,
des del Negociat d’Esports s’informa favorablement a l’aprovació de la primera
pròrroga del contracte del servei de monitoratge i coordinació dels serveis esportius
municipals de Molins de Rei, pel període del 10 de juliol de 2021 i fins al 9 de juliol de
2022.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 3030/340201/22799
“Gestió serveis esportius municipals” per import de 28.595,00 €, d’acord amb la
reserva de crèdit núm. 12021000025257 pel termini del 10 de juliol al 31 de desembre
de 2021, ambdós inclosos.
El finançament de l’import de la pròrroga corresponent a l’exercici pressupostari 2022
restarà sotmès al compromís d’existència de crèdit adequat i suficient en el respectiu
pressupost, de conformitat amb els articles 110.2 del TRLCSP i 174.1 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març).
Atès que d’acord amb la disposició addicional segona, apartat 1, del RDLeg 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), la clàusula quarta del PCAP i els decrets d’Alcaldia núm. 1102 de 18
de juny de 2015 i núm.571 de data 20 de març de 2020, la competència com a òrgan
de contractació ha estat delegada a la Junta de Govern Local.
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Vist l’article 11.2 de les bases d’execució del pressupost de Molins de Rei, la Junta de
Govern local té competència per a l’aprovació de les pròrrogues que li corresponguin
com a òrgan de contractació.
Atès l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règimen Jurídic del Sector Públic i
l’article 116 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, que
especifiquen que l’òrgan delegant podrà avocar, en qualsevol moment, la
competència delegada.
DECRETO:
Primer: Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local mitjançant el
Decret d’Alcaldia núm. 571, de data 20 de març de 2020, per l’aprovació de la pròrroga
del servei de monitoratge i coordinació dels serveis esportius municipals que inclou:
escola esportiva i activitat física per adults organitzats per l’Ajuntament de Molins de
Rei.
Segon: Aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de monitoratge i
coordinació dels serveis esportius municipals que inclou: escola esportiva i activitat
física per adults organitzats per l’Ajuntament de Molins de Rei, adjudicat a
l’ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO, CIF G50717370,
per un termini d’1 any, establert del 10 de juliol de 2021 al 9 de juliol de 2022, ambdós
inclosos, d’acord amb la clàusula tercera del PCAP que regeix el contracte, pels preus
unitaris següents:
Preu/ hora IVA
exempt
Escola Esportiva

17,00 €

Escola Esportiva Ritmes

17,00 €

Casal d’estiu

17,00 €

Educació física per adults.
Activitat general

20,50 €

Educació física per adults.
Activitat d’especialista

26,00 €

Coordinació

17,00 €

D’acord amb aquets preus unitaris , el pressupost base de la pròrroga s’estableix
estimativament en 70.149,50€ (setanta mil cent quaranta-nou euros amb cinquanta
cèntims), exempt d’IVA.
D’acord amb la clàusula 4.2 del PCAP, el preu total del contracte es concretarà, amb
caràcter definitiu, una vegada s’hagi determinat el nombre total d’usuaris que participin
en els diferents serveis i grups que caldrà obrir, que serà durant el mes d’octubre quan
s’inicia la temporada esportiva i finalitza el període d’inscripció.
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Tercer: Formalitzar l’anterior acord en annex I del contracte formalitzat en data 5 de
juliol de 2017.
Quart: Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la pròrroga del contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3030/340201/22799 “Gestió serveis esportius
municipals” per import de 28.595,50 €, per l’exercici 2021, i 41.554,00€ a l’aplicació
que s’habiliti per l’exercici 2022.
Cinquè Establir que durant aquest termini de pròrroga regiran els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars, aprovats per la Junta de Govern en sessió
ordinària que es va dur a terme el dia vint de setembre de dos mil setze i la resta de
documentació contractual i legislació que sigui d’aplicació.
Sisè: Donar compte a la Junta de Govern d’aquest decret en la propera sessió que se
celebri.
Setè: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
-

NOTIFICACIONS: a l’ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO
ATLÁNTICO
COMUNICACIÓ al Registre Públic de Contractes, d’acord amb l’art. 333.3 del
TRLCSP.
COMUNICACIONS INTERNES: als departaments d’intervenció, tresoreria,
serveis jurídics, transparència i esports”.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
4. Esports. Expedient núm. 80/2021/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 JULIOL 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 juliol de
2021 ha anat a càrrec de l’empresa Llop Gestió Esportiva.
Atès que en relació als serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització les factures següents:

Codi

Número

Import

12021004818 S21-638 10.187,47

Nom proveïdor
LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

NIF

Data
Factura

B62538228 31/07/2021 04/08/2021
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12021004817 S21-637

2.910,46

12021004816 S21-636

5.239,42

LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.
LLOP GESTIO ESPORTIVA, S. L.

B62538228 31/07/2021 04/08/2021
B62538228 31/07/2021 04/08/2021

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. 12021000029460.
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 de la Cap del Negociat d’Esports
de data 31 d’agost de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 2 de setembre 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

12021004818 Manteniment juliol 2021 Manteniment
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ESPORTIVA, S.L.
R.G...
LLOP GESTIO
12021004817
ESPORTIVA, S.L.

caps de setmana poliesportiu municipal
10.187,47 €
Consergeria caps de setmana
poliesportiu municipal

2.910,46 €

LLOP GESTIO
12021004816 Consergeria caps de setmana
ESPORTIVA, S.L.
poliesportiu municipal La Sínia
5.239,42 €
Consergeria Neteja...

TOTAL 18.337,35 €
aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent.”
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment,
neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el poliesportiu
Ricard Ginebreda durant el mes de juliol de 2021, que es relacionen a continuació:

Codi

Número

Import

12021004818 S21-638 10.187,47
12021004817 S21-637

2.910,46

12021004816 S21-636

5.239,42

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

Data Factura

Núm. RC

31/07/2021 12021000029460
31/07/2021 12021000029460
31/07/2021 12021000029460

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.
5. Infància i Joventut. Expedient núm. 81/2021/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes juliol de 2021
Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de juliol 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
12021004750 5001601416 3.209,74 € SUARA SERVEIS,S.C.C.L F17444225
31/07/2021
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 12021000029466.
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
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serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació
de licitació pública.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap del Negociat d’Infància i
Joventut, de data 2 de setembre de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de setembre 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
SUARA
SERVEIS,S.C.C.L.

Codi

Servei

ESPAI FAMILIAR
12021004750 TRENCACLOSQUES

Import
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 juliol de 2021, que es relaciona a
continuació:
Codi
Número
Import
Nom proveïdor
Data Factura
Núm. RC
12021004750 5001601416 3.209,74 € SUARA SERVEIS,S.C.C.L
31/07/2021 12021000029466
Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
6. Programes específics. Expedient núm. 83/2021/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 juliol de 2021
Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de juliol de 2021, ha anat a
càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura:
Codi
12021004732

Número
Import NIF
Nom proveïdor
V21FUNDACIO PERE
FAC03084 5.005,64 R5800395E TARRES

Data
Factura
31/07/2021

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. 12021000029907.
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
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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 1 de setembre de 2021.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 2 de setembre 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
12021004732 Servei de dinamització, d’acollida,
d’acompanyament i informació per
persones nouvingudes a Molins de
Rei durant el mes de Juliol 2021.
TOTAL

Import
5.005,64 €
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 juliol de 2021, que es relaciona a continuació:
Codi
12021004732

Número
V21-FAC03084

Import Núm. RC
5.005,64 12021000029907

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
7.- Qüestions sobrevingudes.
8.- Precs i preguntes.
9.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.21 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
06/10/2021 14:21:08

La Secretària
07/10/2021 14:39:28
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