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 28/2021/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 desembre de 2021.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 21 de desembre 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
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:17 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 16/12/2021 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 28/2021/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar els esborranys de les actes de la JGL 26/2021 de data 07/12/2021 i de 
la JGL extraordinària 27/2021 de data 14/12/2021.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Rendes. Expedient núm. 84/2021/APDOC. 
 
Donar compte del decret d’alcaldia 1899 que aprova el padró del servei de 
subministrament d’aigua del 2n trimestre de 2021.

Vist que en data 25 de novembre de 2021, mitjançant decret d’Alcaldia número 1899, 
es va procedir a l’aprovació del padró d’aigües corresponent al segon 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. 1899 de 25 de novembre de 2021, diu textualment:

“
Decret d’Alcaldia Número: 1899 de data 25/11/2021

A la Vila de Molins de Rei, 

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l’expedient 84/2021/APDOC, 
que resulta del procediment tramitat de/d’ APROVACIÓ PADRÓ FACTURACIÓ AIGUA 
2N. 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 segon trimestre de 2021 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 22 de novembre de 2021, amb la supervisió del 
President de l’Àrea de SCPE de data 23 de novembre de 2021.

Vist l’informe favorable i sense observacions de l’Interventor accidental de data 23 de 
novembre 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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La Junta de Govern Local resta assabentada:

DECRETO:

Primer: Aprovar el Padró del servei de subministrament d’aigua del 2n. 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 940.247,51 € i que compren un total de 12.622 contribuents i 318.739 m3 
registrats i facturats.

El desglossament per conceptes és el següent: 

CONCEPTE EUROS
SUBMINISTRAMENT AIGUA                       261.163,01 €
QUOTA DE SERVEI 137.702,99 €
ESCOMESA D'INCENDIS   16.245,26 €
REPERCUSSIO CANON AIGUA 279.471,04 €
TMTR 111.350,73 €
TMTR LLEI 24/2015                                          - 158,07 €
BONIFICACIÓ DEIXALLERIA                        - 2.060,59 €
CLAVEGUERAM   65.270,45 €
I.V.A.   71.262,69 €
TOTAL: 940.247,51 €

Segon: Aprovar el període voluntari de cobrament del servei de subministrament 
d’aigua i de la taxa de clavegueram del 2n. trimestre 2021 del 30 de juliol a l’1 de 
setembre de 2021.

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

ÚNIC: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1899 de data 25/11/2021, d’aprovació 
del padró de facturació d’aigua del 2n. 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.

3. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 105/2021/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa prestació servei explotació zona blava Cr. 
Pere Calders Octubre de 2021.
 
Atès que SABA APARCAMENTS, SA ha presentat la factura relativa a la gestió del 
servei de les places d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders pel mes 
d’octubre 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.
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Atès que en relació a la gestió del servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció 
municipal per a la seva comptabilització la factura següent, l’import de la qual inclou el 
21% d’IVA:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021007271, servei del mes d’octubre de 2021 1.107,15 €
TOTAL 1.107,15 €

Atès que per fer front a la despesa que comporten la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent, que es fa per l’import base de la factura perquè segons 
instruccions del departament d’Intervenció municipal la quantitat d’IVA d’aquesta 
factura (192,15 €) és deduïble:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4310.133101.22699 Despeses funcionament 
Zona Blava El Molí RC12021000043447 915,00 €

Atès que actualment l’estat de la contractació de la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders és el que es reflexa en l’informe 
tècnic de data 22 de novembre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació:

“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 3.846 de data 31 de desembre de 
2009, s’aprovava l’expedient de contractació corresponent al contracte menor de 
gestió de les places d’estacionament regulat ubicades al solar interior paral·lel al carrer 
Pere Calders i carrer Verdaguer i que en la mateixa resolució també s’adjudicava el 
contracte menor de referència a l’empresa SABA Aparcamientos S.A, per un termini 
d’un any a comptar a partir del dia 4 de gener de 2010 i fins el 31 de desembre del 
mateix any per un import de 12.180 € sense iva i de 14.128,80  amb el 16% d’iva.

Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 1366 de 21 de maig de 2011 
s’ordenava a Saba Aparcamientos la continuïtat en la prestació del servei de gestió de 
zona blava del carrer Pere Calders segons contracte menor que tenia adjudicat i fins la 
realització de les tasques de tramitació i adjudicació del nou concurs. Aquesta 
continuïtat en el contracte, tenia una sèrie de variacions respecte a l’anterior segons 
s’estipulava en l’informe tècnic de data 21 de desembre de 2010, i per això en la RA 
1366 es regulava el servei mitjançant una sèrie de prescripcions tècniques i 
econòmiques. Aquest contracte menor havia de finalitzar 9 mesos després per tant, a 
finals de setembre de 2011.
En la mateixa Resolució d’Alcaldia s’ordenava que s’iniciessin les actuacions 
necessàries per la tramitació de l’expedient de contractació corresponent.

Per tant, des de llavors aquest servei tècnic, juntament amb els responsables tècnics 
superiors, els serveis jurídics i amb coneixement dels successius regidors, s’ha 
treballat en diverses línies en base a tipus de contractes i tipus de gestió del servei 
diferents. 
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De manera paral·lela a la realització d’aquest contracte, han aparegut una sèrie de 
problemàtiques reiterades lligades a problemes d’humitats i inundacions en 
l’aparcament soterrat del Mercat.

El fet de referir-nos a aquest tema i de lligar-ho a aquest informe obeeix a que tant la 
gestió de la resta de places d’estacionament de zona blava com les de l’aparcament 
del mercat, formen part de la Concessió administrativa de les obres d’instal·lació, 
equipament i de l’explotació de l’aparcament soterrat del mercat municipal i de la 
gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins de Rei, el document públic 
administratiu del qual es va formalitzar en data 28 d’octubre de 2005.

La solució tècnica d’aquesta problemàtica en l’aparcament soterrat és molt complexa i 
provoca que la planta tercera de l’aparcament soterrat estigui pràcticament inutilitzada.  
L’execució de les obres que permetrien reconduir aquesta situació i el finançament de 
les mateixes ha obert una diversitat de propostes sobre com assumir tota l’actuació de 
manera global. Entre aquestes propostes hi ha la d’assumir-la a través de la inclusió 
de la gestió de les 51 places de la zona blava de Pere Calders dins del contracte de 
concessió abans esmentat.

Per tant, metre no es prengui una decisió sobre la solució dels problemes d’humitat i 
de si es lliga o no l’execució de l’obra a una possible modificació en la forma de gestió 
de les 51 places del carrer Pere Calders. 

Vist que SABA continua prestant el servei de vigilància i recaptació de les 51 places de 
zona blava del carrer Pere Calders, i que l’Ajuntament continua rebent l’ingrés del 
pagament d’aquesta zona, des d’aquest servei tècnic es proposa aprovar la despesa 
dels mesos que corresponguin ja que existeix partida pressupostària amb dotació 
pressupostària suficient per fer-ho.”

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 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.

Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 22 de novembre de 2021 
per la Cap de l’Oficina Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori en funcions; 
amb l’annex de l’informe econòmic desfavorable de l’interventor accidental de data 3 
de desembre de 2021 amb les observacions: “-La prestació d’aquests serveis els està 
realitzant la mateixa empresa 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.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
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Primer: APROVAR la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a SABA APARCAMENTS, SA, per la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders del mes d’octubre de 2021 que es 
relaciona a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021007271, servei del mes d’octubre de 2021 1.107,15 €
TOTAL 1.107,15 €

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.

4. Infància i Joventut. Expedient núm. 109/2021/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 NOVEMBRE de 2021

Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de novembre 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:

Codi Número Import Nom proveïdor NIF Data Factura
Data 
Recepció

12021008032 V21-FAC04623 2336,83 FUNDACIÓ PERE TARRÉS R5800395E 30/11/2021 01/12/2021

2.336,83 147 FUNDACIO PERE 
TARRES

31/01/2020 04/02/2020

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 
12021000043764.

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 
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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 3 de desembre de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de desembre 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
FUNDACIÓ  12021008032   PROJECTE XEL NOVEMBRE 2021     2.336,83
PERE TARRÉS

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 unanimtat:

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 novembre de 2021, que es 
relaciona a continuació:
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Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Núm. RC
12021008032 V21-FAC04623 2336,83 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 30/11/2021 12021000043764

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. Programes específics. Expedient núm. 107/2021/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 novembre de 2021

Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a 
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de novembre 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 Número Import NIF Nom proveïdor
Data 
Factura

12021008030
V21-
FAC04622 5.005,64 R5800395E

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/11/2021

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. 12021000043604.

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 
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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 2 de desembre de 2021.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de desembre 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
Fundació Pere 
Tarrés

12021008030 Servei de dinamització, acollida, 
d’acompanyament i informació 
nouvinguts - novembre

5.005,64 €

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 novembre de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import NÚM. RC
12021008030 V21-FAC04622 5.005,64 12021000043604
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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.

6. Edificació. Expedient núm. 29/2021/CONIN. 
 
Rescissió conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la XMLLS

En data 11 de gener de 2012, l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts van signar una conveni de col·laboració relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social d’habitatges i en matèria de programes socials 
d’Habitatge.

Aquest conveni suposava poder continuar per part de Sant Vicenç dels Horts amb la 
prestació de serveis de foment d’accés en matèria d’habitatge derivats dels convenis 
de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
relatius al programa de mediació per al lloguer social d’habitatge i a l’oficina local 
d’habitatge fins que l’ajuntament de Sant Vicens dels Horts tingués la capacitat i 
l’oportunitat de signar els seus propis convenis amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

En data 8 de febrer de 2021 l’Ajuntament de Sant Vicenç ens ha comunitat la seva 
voluntat de procedir a la concertació de polítiques d’habitatge de l’administració de la 
Generalitat amb la finalitat de poder obtenir recursos econòmics necessaris per 
desenvolupar polítiques d’habitatge i per tant, comuniquen la seva voluntat de no 
prorrogar el conveni de col·laboració existent des del 2012 amb l’Ajuntament de Molins 
de Rei, quedant pendent de liquidar l’activitat pendent del 2020.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei no te cap objecció en poder resoldre 
l’esmentat conveni, ja que no afecta a les polítiques concertades amb l’Agència de 
l’Habitatge.

Els efectes de la resolució dels convenis es la liquidació del mateix amb l’objecte de 
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.

Per liquidar l’activitat de 2020 a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, l’Ajuntament 
va presentar un certificat d’activitat de l’interventor accidental de data 6 de setembre 
de 2021, indicant el número d’expedients gestionats d’ajuts de lloguer com de gestió 
de programa de xarxa.

En data 27 d’octubre de 2021 la Cap de l’oficina d’Habitatge emet un informe de 
generació de crèdit i creació de partida pel pagament de les actuacions justificades per 
part de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, conforme s’ha accepta l’activitat 
presentada i establint l’import a cobrar de 38.168,40 €
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Vist que per aquest any 2021 existeix dotació pressupostària als efectes de liquidar 
l’activitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts mitjançant la RC número 
12021000043734 per una import de 38.168,40€ l’aplicació pressupostària 
4340.152301.46202 “Conveni ajuntament Molins de Rei-Sant Vicenç dels Horts 
programa mediació lloguer social habitatge”

2. Normativa aplicable:

Els convenis de col·laboració entre dues administracions públiques es formula a 
l’empara del que preveuen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, i en concret l’article 51 i 52 que parla de l’extinció i 
efectes de resolució de convenis entre administracions.

Els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS) que parla de l’extinció de convenis, així mateix d’altres 
preceptes vigents d’aplicació.

L’Alcalde te la potestat, d’acord amb les atribucions que els confereixen els articles 
21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i 53.1u) 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assistits per les secretàries de les corporacions, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 2h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre.

Atès que la signatura del conveni va ser aprovat per Junta de Govern Local en data 18 
de desembre de 2012, cal fer la seva rescissió del conveni pel mateix òrgan aprovat i 
liquidar la justificació pendent de l’activitat de 2020. 

Vist l’informe-proposta de la Junta de Govern Local signada per la Cap de l’Oficina 
d’Habitatge en data 3 de desembre de 2021 i l’informe econòmic de L’interventor 
accidental en la mateixa data.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER.- Resoldre el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i l’Ajuntament de Molins de Rei relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges i en matèria de programes socials d’habitatge que es va subscriure 
en data 11 de gener de 2012.

SEGON.-  Liquidar el conveni resolt fent efectiu el pagament de les actuacions 
realitzades per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en l’exercici 2020 segons la 
justificació aportada pel propi Ajuntament per un import de 38.168,40 €

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa que comporta la liquidació del conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per un import de 38.168,40  
€ a l’aplicació pressupostària 4340.152301.46202 “Conveni ajuntament Molins de Rei-
Sant Vicenç dels Horts programa mediació lloguer social habitatge” del pressupost 
2021
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QUART.- Notificar el present acord a les parts interessades, a Intervenció i Tresoreria.

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

7. Urbanisme. Expedient núm. 3/2021/REPAR. 
 
Aprovar la correcció de l’error material detectat a l’informe jurídic de data 21 de 
novembre de 2021 i a l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de desembre 
de 2021 mitjançant el qual es concedeix la llicència de divisió horitzontal en 
règim de propietat horitzontal de l’edifici ubicat al carrer Carril, 3 – Av. 
Barcelona, 35.

1.  Antecedents

A l’expedient de referència hi consten els següents antecedents:
§ En data 29 de juliol de 2021 el Sr. JESUS LARRAURI YERRO, actuant en nom i 

representació de la societat mercantil CARMEDIA, S.L., va presentar una 
instància per sol·licitar llicència de divisió horitzontal de la finca ubicada al carrer 
Carril, 3 – Avda. Barcelona, 35 (RE 2021014457).

§ En data 16 de setembre de 2021 fou emès informe per part del tècnic 
d’urbanisme en relació a la possible constitució d’un règim de propietat 
horitzontal sobre l’immoble de referència, en el que es detallen les deficiències 
detectades en la documentació aportada. En data 20 de setembre de 2021 
tingué sortida per registre la comunicació de deficiències administratives 
esmenables a la documentació presentada per la part interessada.

§ En data 17 de setembre de 2021 el Sr. ASIER RASINES MAGUREGUI, actuant 
en representació la societat mercantil CARMEDIA, S.L. va presentar una 
instància aportant documentació complementària a l’expedient (RE 
2021018048).

§ En data 19 d’octubre de 2021 fou emès informe tècnic per part del tècnic 
d’urbanisme, en virtut del qual s’informa favorablement l’atorgament de la 
llicència, tot indicant que: 

“Al trobar-se en el supòsits que fixa l’article 187 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme, al tractar-se d’una divisió 
en règim de propietat horitzontal, i està justificada l’antiguitat de totes les entitats 
i la superfície mínima dels locals permesa i dels habitatges (en aquest cas el 
nombre màxim d’habitatges permès pel planejament és de 4 i el nombre 
d’habitatges proposats és de 4), s’informa favorablement la divisió en règim de 
propietat horitzontal proposada, amb el benentès que caldrà inscriure en el 
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registre de la propietat exclusivament les entitats resultants autoritzades en 
aquesta llicència”.

§ En data 21 de novembre de 2021 fou emès informe jurídic, en virtut del qual 
s’informa favorablement l’atorgament de la llicència.

§ En data 7 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Molins de Rei acordà atorgar la llicència de divisió horitzontal en règim de 
propietat horitzontal de l’edifici ubicat al carrer Carril, 3 – Avda. Barcelona, 35.

§ Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència de referència, el seu titular 
adverteix l’existència d’un error material en la descripció de les Entitats 4 i 7 
resultants.

2. Marc normatiu

Atès l’objecte del present informe, relatiu a la necessitat d’esmenar un error material 
existent en l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2021 i a l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 7 de desembre de 2021, resulta d’aplicació la normativa 
següent:

§ Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

3. Fonaments jurídics

3.1. En relació a la correcció d’errors materials
De conformitat amb allò previst a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

“2. Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol 
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes”.

3.2. En relació a l’error material objecte d’esmena
Atesa la descripció de les Entitats resultants que consta a l’informe tècnic emès en 
data 19 d’octubre de 2021, es proposa esmenar la correcció de l’error material detectat 
a l’informe jurídic de data 21 de novembre de 2021 i a l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 7 de desembre de 2021, en relació a la descripció de les Entitats 4 i 7, 
en el següent sentit:

ON DIU
ENTITAT 4:
Habitatge 2n 1a situat en planta segona amb accés des del replà d’escala de veïns, 
amb una superfície útil de 46,86 m2, té un coeficient de 14,14% respecte el total de 
l’immoble.
ENTITAT 7:
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Habitatge 2n 2a situat en planta tercera amb accés des del replà d’escala de veïns, 
amb una superfície útil de 28,29 m2, té un coeficient de 8,71% respecte el total de 
l’immoble.

HA DE DIR
ENTITAT 4:
Habitatge 1r 2a situat en planta primera amb accés des del replà d’escala de veïns, 
amb una superfície útil de 28,32 m2, té un coeficient de 8,71% respecte el total de 
l’immoble.
ENTITAT 7:
Habitatge situat en planta tercera porta única amb accés des del replà d’escala de 
veïns, amb una superfície útil de 28,29 m2, té un coeficient de 8,71% respecte el total 
de l’immoble.

3.3 Òrgan competent
§ D’acord amb l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local (en endavant, “LRBRL”), l’òrgan competent per atorgar la 
llicència urbanística és l’Alcalde, si el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no 
disposa una altra cosa, delegable en la Junta de Govern Local o en el Regidor 
competent de conformitat amb allò previst a l’article 21.3 de la LRBRL, l’article 72 
del ROAS i l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.
Nogensmenys, atès el Decret d’Alcaldia número 571, de 20 de març de 2020, 
l’òrgan competent per resoldre les llicències de divisió horitzontal és la Junta de 
Govern Local.

§ Atès allò previst a l‘article 73 del ROAS i a l’article 15 del Decret 64/2014, la 
llicència que, en el seu cas, s’aprovi, s’entendrà atorgada sense perjudici de 
tercers o d’altres autoritzacions necessàries i salvant el dret de propietat.

Atesos els fonaments jurídics esmentats, considerant tot el que s’ha indicat i vist, molt 
especialment, el contingut dels informes tècnics emesos pels serveis tècnics 
municipals.

Vist l’informe jurídic emès en data 14 de desembre de 2021 i conformat per 
l’Assessora Jurídica municipal en data 14 de desembre de 2021.

Vist l’informe proposta emès en data 15 de desembre de 2021 per la cap de 
Planejament i Gestió Urbanística i l’Assessora Jurídica.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
 
PRIMER.- APROVAR la correcció de l’error material detectat a l’informe jurídic de 

data 21 de novembre de 2021 i a l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 7 de desembre de 2021, en relació a la descripció de les Entitats 4 i 7, 
en el següent sentit:

ON DIU
ENTITAT 4:
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Habitatge 2n 1a situat en planta segona amb accés des del replà d’escala 
de veïns, amb una superfície útil de 46,86 m2, té un coeficient de 14,14% 
respecte el total de l’immoble.
ENTITAT 7:
Habitatge 2n 2a situat en planta tercera amb accés des del replà d’escala 
de veïns, amb una superfície útil de 28,29 m2, té un coeficient de 8,71% 
respecte el total de l’immoble.

HA DE DIR
ENTITAT 4:
Habitatge 1r 2a situat en planta primera amb accés des del replà d’escala 
de veïns, amb una superfície útil de 28,32 m2, té un coeficient de 8,71% 
respecte el total de l’immoble.
ENTITAT 7:
Habitatge situat en planta tercera porta única amb accés des del replà 
d’escala de veïns, amb una superfície útil de 28,29 m2, té un coeficient de 
8,71% respecte el total de l’immoble.

SEGON.- NOTIFICAR els presents acords als interessats, amb indicació dels 
recursos corresponents.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar 
potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
No obstant això, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu 
contra la resolució sense necessitat prèvia de recurs de reposició potestatiu, en el 
termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona.
Tot això d’acord amb els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós Administrativa, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i sense perjudici de qualsevol 
altre recurs que creguin oportú.

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

8. Governació. Expedient núm. 110/2021/APDRO. 
 
Quotes rènting setembre, octubre i novembre 9092KBX – P11 (fres.6138, 7041 i 
8139)

Atès que el 10 d’agost de 2021, va finalitzar el contracte de rènting del Nissan 
Qashqay logotipat com P11 amb matricula 9092KBX.

Atès que aquest contracte de renting es va prorrogar fins la incorporació d’un nou 
vehicle de renting que substituirà el vehicle Nissan Qashqay logotipat com P11 amb 
matricula 9092KBX.
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Atès que en data 30 de novembre de 2021 es formalitza la devolució del vehicle 
Nissan Qashqay logotipat com P11 amb matricula 9092KBX.

Atès que s’ha iniciat el contracte de renting per a un vehicle Kia Niro nou que té data 
d’inici 01 de desembre de 2021, logotipat com P15 amb matrícula 2945LTW.

Atès que a la Intervenció municipal hi ha les factures del rènting del vehicle 9092KBX 
dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2021 per la seva comptabilització, les 
quals es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021006138 (SETEMBRE) 1.172,26 €
12021007041 (OCTUBRE) 1.172,26 €
12021008139 (NOVEMBRE) 1.172,26 €
TOTAL 3.516,78 €

Atès que per fer front a la despesa que comporta les esmentades factures existeix 
crèdit suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable 12021000044159 d’import 3.516,78 €, amb la imputació següent:

PARTIDA/CONCEPTE IMPORT
2220 130001 20400 3.516,78 €
TOTAL 3.516,78 €

Atès que en virtut de les facultats conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, la disposició addicional segona de la 
Llei 9/2017, de 08 de novembre de contractes del sector públic, i l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, així com el disposat a les bases d’execució del pressupost 
municipal vigent, i el decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de 
l’alcalde en la Junta de Govern Local.

Vistos els articles 206 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’exercici 2021 
la Junta de Govern Local té atribuïda la competència descentrada per l’aprovació de 
despesa i reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la 
legislació de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels 
municipis, o d’aquells altres serveis no obligatoris que es trobin en la fase de licitacions 
en tràmit o en preparació de licitació pública.

Atès els preceptes citats i d’altres vigents de pertinent aplicació, es proposa l’adopció 
dels següents:
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Atès l’informe proposta de data 13 de desembre de 2021 del sergent cap en funcions 
de la Guàrdia Urbana, S/DA 1869 de data 22/11/2021 i de l’informe econòmic de 
l’interventor accidental de data 15 de desembre de 2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

PRIMER.- APROVAR la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les 
factures amb els codis que es relacionen a continuació, corresponents a ALD 
AUTOMOTIVE, S.A.U, pels serveis prestats:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12021006138 (SETEMBRE) 1.172,26 €
12021007041 (OCTUBRE) 1.172,26 €
12021008139 (NOVEMBRE) 1.172,26 €
TOTAL 3.516,78 €

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.

9.- Qüestions sobrevingudes.

9.-a) Qüestions sobrevingudes: Licitació projecte executiu Museogràfic del Palau 
Requesens

Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es 
transcriu: “Licitació projecte executiu Museogràfic del Palau de Requesens” formulada 
pel President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori de data 20/12/2021 i amb la 
conformitat de l’Alcalde de la mateixa data.

Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de  l’assumpte 
sobrevingut presentat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre i 51 del RDLEG 781/1986.

Sotmès a votació, la Junta de Govern Local ho acorda per unanimitat dels 
membres presents i entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut.
 
Atès l’informe de la Tècnica de Cultura i de l’Arquitecte de l’Oficina Tècnica de 
Sostenibilitat i Territori (SIT), de data 15 de desembre de 2021 , en el que es justifica la 
necessitat de contractar el  Projecte Executiu Museogràfic del Palau dels Requesens de 
la Vila de Molins de Rei , d’acord amb l’art. 28 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 
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directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (LCSP).

Vist que el regidor de Serveis Centrals (per delegació de l’Alcalde, decret núm. 528 de 
12/03/2020) , en data 15 de desembre de 2021, va acordar la incoació de l’expedient 
administratiu que ha de regir la contractació mixta pel subministrament i servei de 
projecte esmentat, d’acord amb l’art. 116.1 de la LCSP, així com declarar la urgència en 
la tramitació de l’expedient.

Atès que mitjançant Registre d’Entrada número 2021015052 de data 22 de juliol de 2021 
es va presentar el Projecte Executiu de referència, que incorpora el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars ( PPT)  que regiran la contractació de referència. 

Atesa la memòria justificativa, de data 16 de desembre de 2021 , emesa per la Tècnica 
de Cultura i l’Arquitecte de l’Oficina Tècnica SIT, justificativa per l’inici del procediment de 
contractació esmentat, amb un pressupost base de licitació de 690.056,20 €, IVA inclòs, 
amb el desglossament que es detalla a continuació:

LOTS Import sense IVA IVA 21% TOTAL

LOT 1 463.277,50 97.288,28 560.565,78

LOT 2 107.016,88 22.473,54 129.490,42

TOTAL 570.294,38 119.761,82 690.056,20

Atès que en la mateixa memòria s’estableix que, pel que fa al termini d’execució del LOT 
1 del contracte, aquest tindrà una durada inicial de 8 mesos, a comptar des de la data 
d’inici de la prestació; respecte al LOT 2, el contracte tindrà un termini parcial de 4 
mesos, a comptar des de la formalització del contracte, referent al subministrament de 
les lluminàries, i el termini de la seva instal·lació es regirà per la durada general del 
contracte.

Aquests terminis es podran ampliar en funció de l’evolució de les obres de Rehabilitació i 
Restauració del Palau Requesens, amb l’acord de les parts implicades abans de la 
finalització del termini d’execució inicial.

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació del referit subministrament i 
servei. 

Atès que en data 16 de desembre de 2021 s’ha redactat, per part de la TAG de serveis 
jurídics, el Plec de Clàusules Administratives Particulars, que s’adjunta a l’expedient, per 
la contractació mixta del subministrament i servei del projecte executiu museogràfic del 
Palau de Requesens, mitjançant procediment obert, tramitació urgent i subjecta a 
regulació harmonitzada.

Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària  N.4020.336101.62201 del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, vigent en el moment d’execució del contracte, quedant 
subordinada l’execució del contracte al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius Pressupostos municipals, segons següent detall desglossat per lots:
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LOT 1

Exercici Aplicació pressupostària Import

2022 2022.4020.336101.62201 490.495,06 €

2023 2023.4020.336101.62201 70.070,72 €

LOT 2

Exercici Aplicació pressupostària Import

2022 2022.4020.336101.62201 129.490,42 €

2023 2023.4020.336101.62201 0 €

Essent el desglossament anual total de la despesa el següent:

Exercici Import (IVA inclòs) 
2022 619.985,48 €
2023 70.070,72 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental de data 16 de desembre de 2021.

Atès l’informe de la Secretària de data 19 de desembre de 2021.

Vist l’art. 131.2 LCSP, que disposa que l’adjudicació s’ha d’efectuar ordinàriament 
utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació 
qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert. 

Atesos els articles 19 i 21 LCSP que estableixen la subjecció a la regulació 
harmonitzada dels contractes de subministrament , quan el seu valor estimat sigui 
igual o superior a la quantia de 214.000 euros, i tenint en compte que el valor estimat 
del contracte que es projecta és de 684.353,26 euros.

Vist els arts. 122 i 124 de la LCSP que estableixen que els plecs de clàusules 
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques s’aprovaran amb 
anterioritat a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la 
licitació del contracte o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta la del plec de clàusules 
administratives particulars i la del plec de prescripcions tècniques que han de regir el 
contracte, en virtut d’allò establert en l’art. 116 del LCSP.

Atès que, d’acord amb l’art. 117 LCSP, un cop completat l’expedient, l’òrgan de 
contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del 
procediment d’adjudicació. Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa. 
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Vist la disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, on s’exigeix informe de secretaria en 
l’aprovació dels expedients de contractació. 

Vista la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, on s’exigeix una valoració de 
l’interventor sobre les repercussions de cada nou contracte en el compliment dels 
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb 
l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  

Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i l’art. 23 de les Bases 
d’Execució del Pressupost 2021, 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, serà òrgan de contractació en el present 
contracte l’alcalde, essent el competent per aprovar l’expedient de contractació i 
acordar l’obertura del procediment de licitació.

Atès que, d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 571 de data 20 de març de 2020, la 
competència per aquesta contractació ha estat delegada per part de l’Alcalde a la 
Junta de Govern Local.

Atès la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 20 de desembre de 2021 
per la Cap de l’oficina administrativa de SIT per assignació temporal de funcions; 
l’informe de la TAG de Serveis Jurídics de data 20 de desembre de 2021; i l’informe 
econòmic de l’interventor accidental de data 20 de desembre de 2021.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació pel subministrament i servei pel 
Projecte Executiu Museogràfic del Palau Requesens, amb un amb un pressupost base 
de licitació de 690.056,20 €, IVA inclòs, amb el desglossament que es detalla a 
continuació:

LOTS Import sense IVA IVA 21% TOTAL

LOT 1 463.277,50 97.288,28 560.565,78

LOT 2 107.016,88 22.473,54 129.490,42

TOTAL 570.294,38 119.761,82 690.056,20

Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte 
Executiu Museogràfic del Palau dels Requesens de la Vila de Molins de Rei, que 
hauran de regir la contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent i 
subjecta a regulació harmonitzada, del contracte mixt de subministrament i serveis.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquest contracte mixt de 
subministrament i servei per import de 690.056,20 € (PBL) , amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents:
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Aplicació pressupostària Import Exercici comptable

2022.4020.336101.62201 619.985,48 € 2022

2023.4020.336101.66201 70.070,72 € 2023

Quart.- CONVOCAR la licitació del contracte de referència.

Cinquè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de la corporació i en el DOUE, als efectes de presentació de proposicions 
per a les empreses interessades, durant el termini de 30 dies naturals, a comptar des 
de la data de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió 
Europea.

Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Serveis Jurídics i al Negociat d’Oficina Tècnica.

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

10.- Precs i preguntes.

No n’hi ha cap.

11.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 9.21 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.

L'Alcalde

12/01/2022  9:51:06

Xavi Paz Penche

La Secretària

12/01/2022   15:38:25

Sandra Castelltort Claramunt
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