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 19/2021/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 7 de setembre de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:21 hores del dia 7 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 Regidora PSC
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

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:21 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 02/09/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 19/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la Junta de Govern Local ordinària 18/2021 
de data 03/08/2021.

S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

2. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 15/2020/SACTI. 
 
Inici expedient de reclamació de danys y 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.

Atès que, mitjançant acord núm. 6 de la Junta de Govern Local, de 5 de juliol de 2016, 
es va adjudicar el contracte del servei de conservació, manteniment i neteja de la 
jardineria de la vila de Molins de Rei per un període de 4 anys a l’empesa MOIX, 
SERVEIS I OBRES, SL (Moix, en endavant), per un import total de 1.177.483,84€, IVA 
exclòs, més 169.557,68 € en concepte d’IVA, el que ascendeix a un import total de 
contracte de 1.347.041,51 €. 

Atès que el contracte es va formalitzar en document públic en data 1 de setembre de 
2016.

Atès que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 16 de juny de 2020, es va 
incoar expedient per imposar penalitats contra l’empresa Moix per haver comès, 
segons informe tècnic de data 16 de desembre de 2019, infraccions molt greus durant 
l’execució del contracte, atorgant, així mateix, tràmit d’audiència de 10 dies hàbils per 
a presentar al·legacions.

Atès que l’empresa Moix, durant el tràmit d’audiència conferit, presenta escrit 
d’al·legacions d’acord amb el Registre d’Entrada núm. 120200014425, de 13 d’agost 
de 2020, on s’exposen dos arguments principals per tal de rebutjar les penalitats:

- En primer lloc, la improcedència d’establir un règim de penalitats, tenint en 
compte que el contracte finalitzava l’1 de setembre de 2020.

- En segon lloc, la falta de valoració econòmica dels incompliments.
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1313, de 27 d’agost de 2020, s’acorda la 
finalització de la prestació del servei de conservació, manteniment i neteja de la 
jardineria de la vila de Molins de Rei a càrrec de l'empresa Moix, des del 31 d'agost de 
2020.

Vist l’informe dels serveis jurídics municipals, de 6 d’octubre de 2020, en el que 
s’analitzen els arguments esgrimits per l’empresa Moix i en el que es conclou la 
necessitat de redirigir el procediment iniciat de penalitats cap a un procediment 
de reclamació de danys i perjudicis (art. 1101 Codi Civil), amb l’objectiu de cobrir els 
impactes econòmics que els incompliments de l’empresa contractista han generat 
sobre l’Ajuntament. Així mateix, conclou, el rescabalament dels danys i perjudicis 
podrà fer-se efectiu mitjançant la garantia definitiva que va constituir l’empresa.
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Vist l’informe de la responsable de sostenibilitat, de 20 d’octubre de 2020, en el que es 
quantifica l’import de la reclamació per danys i perjudicis, corresponent a la part de la 
manca de personal pel darrer any de contracte.

Vist l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de l’Oficina Administrativa 
de SiT en funcions de data 5 de novembre de 2020 amb l’informe jurídic de data 6 de 
novembre de 2020 i l’informe econòmic de la mateixa data.

Vista la sol·licitud posterior d’informe del President d’Àrea de Sostenibilitat i Territori al 
Coordinador Provisional de l’Espai d’Àmbit Públic de la mateixa Àrea de data 15 d’abril 
de 2021.

Vist l’informe tècnic del Coordinador Provisional de l’Àmbit d’Espai Públic de l’Àrea de 
Sostenibilitat i Territori, de data 6 de juliol de 2021, en el que es quantifica l’import de 
la reclamació per danys i perjudicis, en base al perjudici econòmic per la manca de 
personal en relació al previst en el contracte signat, durant el període del 27 d’abril al 
31 d’agost de 2020, segons les dades que apareixen a la taula de l’annex 1 facilitada 
per la Responsable del Servei. Aquest import ascendeix a 25.807,73 Euros, IVA 
inclòs.

Vist l’art. 100 lletra b) del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que disposa 
que la garantia definitiva dipositada pel contractista respondrà de l’execució correcta 
de les prestacions previstes en el contracte, de les despeses originades a 
l’Administració per la demora del contractista en el compliment de les seves 
obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a la mateixa Administració amb motiu 
de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no sigui procedent resoldre’l.

Vist l’art. 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPACAP), que regula la possibilitat de que les 
Administracions Públiques desisteixin dels procediments iniciats d’ofici.

Vist que, d’acord amb el principi de simplificació administrativa, s’han d’acordar en un 
sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no 
sigui obligat el seu compliment successiu (art. 72 LPACAP).

Atesa la clàusula 2.4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el 
contracte, que disposa que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, a qui 
correspon, pel que aquí interessa, tramitar i resoldre els expedients que sorgeixin en 
l’àmbit de l’execució i efectes del contracte.

Atès l’informe proposta de la Cap en funcions de l’Oficina Administrativa de SIT de 
data 16 de juliol de 2021 amb els informes de l’assessora jurídica de la mateixa data i 
de l’interventor accidental de data 19 de juliol de 2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
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Primer.- DESISTIR del procediment per a la imposició de penalitats contra l’empresa 
Moix, iniciat mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de 16 de juny de 2020.

Segon.- INICIAR l’expedient de reclamació de danys i perjudicis contra l’empresa Moix 
pels incompliments que, en matèria de personal, s’han produït en l’últim any del 
contracte de conservació, manteniment i neteja de la jardineria de Molins de Rei i que 
es concreten en el període del 27 d’abril al 31 d’agost de 2020.

Tercer.- VALORAR els danys ocasionats en un import de 25.807,73 €, IVA inclòs, 
d’acord amb l’informe del Coordinador provisional de l’Àmbit d’Espai Públic de l’Àrea 
de Sostenibilitat i Territori, de 6 de juliol de 2021.

Quart.- DONAR tràmit d’audiència a l’empresa Moix, per un termini de 10 dies hàbils, 
a comptar des de la recepció del present escrit, per tal que pugui fer al·legacions i 
aportar la documentació que entengui oportuna en defensa dels seus interessos, a la 
vista de la documentació que figura a l’expedient i amb trasllat de còpia de l’informe 
tècnic, amb els seus annexos, i de l’informe jurídic.

Cinquè.- PRACTICAR, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els 
tràmits següents: 

· NOTIFICACIONS: a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES, SL. 
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Serveis 

Jurídics i a la responsable de sostenibilitat.

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

3.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha

4.- Precs i preguntes.

No n’hi ha
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5.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:25h.

  

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

23/09/2021  17:13:30

Xavi Paz Penche

La Secretària

24/09/2021   12:29:01

Sandra Castelltort Claramunt
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