Acta JGL 15/03/2022
SEC/SCC/red

6/2022/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 15 de març de 2022.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 15 de març de 2022 es reuneix
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la
Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ PENCHE
i amb l’assistència de la secretària, SRA. SANDRA CASTELLTORT I CLARAMUNT
que certifica.
Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Miguel Zaragoza Alonso
Ma Carme Madorell Colomina
Ramon Sanchez Gil

Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC
JXM
JXM

Regidora

PSC

Excusen la seva absència els regidors:
Jessica Revestido Romero

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 10/03/2022 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 6/2022/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL 05/2022 de data 15/03/2022.
S’aprova per unanimitat.
A – ASSUMPTES A DECIDIR
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1. Infància i Joventut. Expedient núm. 22/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes de febrer de 2022
Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de febrer de 2022 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

12022001153 5001601645 3.209,74 SUARA SERVEIS,S.C.C.L F17444225

Data Factura
28/02/2022

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 12022000006692.
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.
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Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap del Negociat d’Infància i
Joventut, de data 3 de març de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 7 de març de 2022,
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
TRENCACLOSQUES
12022001153 FEBRER 2022
TOTAL

Import
3.209,74 €
3.209,74 €

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 febrer de 2022, que es relaciona a
continuació:
Codi

Número

Import

Nom proveïdor

12022001153 5001601645 3.209,74 € SUARA SERVEIS,S.C.C.L

Data Factura

Núm. RC

28/02/2022 12022000006692

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
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2. Cultura. Expedient núm. 18/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura
corresponent a 7 i TRIA, SLU, pel servei prestat de gestió de la Federació Obrera
durant el mes de febrer de 2022
Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de febrer de 2022 ha anat
a càrrec de l’empresa 7 i Tria, SLU.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi
Número
12022001046 F22-317

Import
NIF
Nom proveïdor
2.139,92€ A61046017
7 I TRIA, SLU

Data Factura
28/02/2022

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.
12022000005839.
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 cultura en funcions, de data 1
de març de 2022.
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Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 3 de març de 2022,
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, SLU
12022001046 Gestió Federació Obrera febrer
2.139,92€
TOTAL
2.139,92€
aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:
La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.
L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició
d’un mínim de tres ofertes.
Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera
urgent.”
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a 7 i TRIA, SLU, amb NIF A61046017 pel servei prestat de gestió de la
Federació Obrera durant el mes de febrer de 2022, que es relaciona a continuació:
Codi
Número
12022001046 F22-317

Import
RC Núm.
2.139,92€ 12022000005839

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. Serveis Socials. Expedient núm. 20/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de
Serunion Alimentación Saludable, pel servei de cuina de la Llar d’Avis de gener
2022

Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de les factures de Serunion
Alimentación Saludable pels serveis prestats a la Llar d’Avis el mes de gener 2022.
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Atès que el Servei de cuina de la Llar d’Avis Dr. Mestres, el mes de gener 2022, ha
anat a càrrec de l’empresa Serunion Alimentación Saludable.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització les factures següents:
Codi

Número

Import

12022000471 3130009542 90,68
12022000470 3130009541 9098,23

Nom proveïdor
SERUNION
SERUNION

Data
Factura
31/01/22
31/01/22

Data
Recepció
4/02/22
4/02/22

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231301/22799, d’acord amb la reserva de crèdit número 12022000004874.
Atès l’informe del Coordinador de Serveis de l’ASP, i de la Cap d’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.
Atès l’ informe de la directora de la Llar d’Avis de data 21 de febrer de 2022.
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 Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 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 el disposat a les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret
número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 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 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 l’informe-proposta a la Junta de Govern Local de la Directora de la Llar d’Avis, de
data 21 de febrer de 2022.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 2 de març de
2022 que es transcriu íntegrament a continuació:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la factura
corresponent segons es detalla tot seguit:
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Empresa
SERUNION ALIMENTACIO
SALUDABLE, SLU

Codi

Servei

12022000471

SERUNION ALIMENTACIO 12022000470
SALUDABLE, SLU

Import

Prestació Servei de cuina 90,68€
Llar d’avis gener 2022regularització
Prestació Servei de cuina 9098,23€
Llar d’avis gener 2022
TOTAL

9188,91€

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 el reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Serunion Alimentación Saludable pels serveis prestats a la Llar d’Avis
el mes de gener 2022, que es relacionen a continuació:
Codi

Número

12022000471 3130009542

Import

Nom
proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

90,68

SERUNION

31/01/22

4/02/22

SERUNION

31/01/22

4/02/22

12022000470 3130009541 9098,23

RC
1202200
0004874
1202200
0004874

Segon.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
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4. Intervenció. Expedient núm. 18/2022/APRDE.
Donar compte a la JGL de l’aprovació de decrets de despesa 2021, amb efectes
comptables 31.12.2021
Atès que en data 16 d’abril de 2020 es va aprovar el Decret d’Alcaldia núm. 663
mitjançant el qual el President de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) té
delegada l’aprovació de les factures d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost
relatiu a les competències que té atorgades l’alcalde com a titular en aquesta matèria.
D’acord amb el punt tercer d’aquest Decret d’Alcaldia, el president de l’Àrea de Serveis
Centrals i Economia (ESC) dona compte a la Junta de Govern Local dels següents
Decrets aprovats:

Núm. Decret

Data

348

02/03/2022

text del decret
Aprovació de despeses sense objeccions, amb efectes
comptables 31-12-2021

Vist l’informe-proposta signat per l’Interventor accidental en data 7 de març de 2022.
La Junta de Govern Local resta assabentada:
Únic: DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de l’aprovació de despesa dels
Decrets següents:
Núm. Decret

Data

348

02/03/2022

text del decret
Aprovació de despeses sense objeccions, amb efectes
comptables 31-12-2021

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
5. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 15/2022/APDRO.
Aprovar reserva de crèdit i despesa prestació servei Explotació zona blava
carrer Pere Calders Desembre 2021 + Gener i Febrer de 2022
Atès que SABA APARCAMENTS, SA ha presentat les factures relatives a la gestió del
servei de les places d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders pels mesos de
DESEMBRE de 2021 i GENER i FEBRER de 2022, que no existeix contracte vigent
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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 a la gestió del servei esmentat s’han presentat a la Intervenció
municipal per a la seva comptabilització les factures següents, l’import de les quals
inclou el 21% d’IVA:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
12022000272, servei del mes de DESEMBRE 2021
12022000639, servei del mes de GENER 2022
12022000641, servei del mes de FEBRER 2022
TOTAL

IMPORT
1.107,15 €
1.107,15 €
1.107,15 €
3.321,45 €

Atès que per fer front a la despesa que comporten les factures esmentades 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

N.4310.133101.22699 Despeses funcionament
RC12022000004307
Zona Blava El Molí

Import
aplicar

a

2.745,00 €

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.
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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.
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
prorrogat, 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.
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Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 22 de febrer de 2022pel
Cap de Mobilitat en funcions; amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de
l’interventor accidental de data 22 de febrer de 2022 amb les observacions: “-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.”
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a SABA APARCAMENTS, SA, per la gestió del servei de les places
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders dels mesos de DESEMBRE de
2021 i GENER i FEBRER de 2022 que es relaciona a continuació:
CODI FACTURA INTERVENCIÓ
12022000272, servei del mes de DESEMBRE 2021
12022000639, servei del mes de GENER 2022
12022000641, servei del mes de FEBRER 2022
TOTAL

IMPORT
1.107,15 €
1.107,15 €
1.107,15 €
3.321,45 €

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. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 4/2021/COOOB.
Aprovar l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte executiu de la
reforma de la planta baixa i planta primera de l’edifici “El Molí”, de Molins de Rei
Atès que mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió extraordinària, de 14 de
desembre de 2021, es va aprovar inicialment, i si s’escau definitivament, el “Projecte
executiu de la reforma de la planta baixa i planta primera de l’edifici “El Molí” de
Molins de Rei i l’Estudi de Seguretat i Salut que l’acompanya, que va quedar aprovat
definitivament en no presentar-se al·legacions, d’acord amb el certificat emès per la
Secretària de la Corporació en data 15 de febrer de 2022.
Atès l’informe del negociat d’oficina tècnica, de 23 de desembre de 2021, en el que es
justifica la necessitat de contractar externament l’execució de l’obra del “Projecte de
11/25
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 15/03/2022
SEC/SCC/red

Reforma de la Planta Baixa i Primera Planta de l’Edifici de “EL MOLÍ”, d’acord amb
l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que el Regidor de Serveis Centrals ( per delegació de l’Alcalde, decret núm. 528
de 12/03/2020), en data 24 de desembre de 2021, va acordar la incoació de
l’expedient administratiu que ha de regir la contractació de les obres esmentades,
d’acord amb l’art. 116.1 LCSP.
Atesa la Memòria justificativa del contracte, de 14 de febrer de 2022, emesa per
l’arquitecte de l’oficina tècnica, per l’inici del procediment de contractació esmentat, on
s’estableix un pressupost base de licitació de 2.277.749,47 €, IVA inclòs, i un termini
d’execució de 9 mesos.
Atès que, en data 14 de febrer de 2022, la TAG de Serveis Jurídics va redactar el Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que ha de regir la contractació de l’obra
mitjançant procediment obert ordinari i no subjecte a regulació harmonitzada.
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquesta obra.
Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació té caràcter plurianual i anirà a
càrrec del pressupost de l’Ajuntament a les aplicacions de despesa que s’indiquen a
continuació:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

2022.4020.336101.62203

768.920,04 €

2023

2023.4020.336101.62203

1.508.829,43 €

Atès l’informe signat per la Cap d’Empresa i la Coordinadora de l’Àrea de
Desenvolupament Estratègic de la Vila de data 20 de febrer de 2022, corresponent a
l’annex de l’informe justificatiu de necessitats de contractació de les obres de rehabilitació
i recuperació de la primera planta de l’edifici “El Molí” per a destinar-la a centre
d’innovació tecnològica, referent a la viabilitat econòmica de l’equipament.
Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 22 de febrer de 2022, emès en virtut de
la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, que exigeix 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 l’aprovació de l’acta de replanteig del projecte de data 23 de febrer de 2022.
Atès l’informe de la Secretària, de data 24 de febrer de 2022, emès en virtut de la
disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, que exigeix informe de secretaria en l’aprovació
dels expedients de contractació
Vist l’art. 131.2 LCSP, que disposa que l’adjudicació del contracte 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.
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Vist l’art. 156 i següents de la LCSP que configuren el procediment obert, considerant
el VEC i els criteris d’adjudicació.
Vistos els arts. 122 i 124 LCSP, que estableixen que el PCAP i el PPT 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 PCAP i PPT 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 de contractació,
l’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi
l’obertura del procediment d’adjudicació. Així mateix, aquesta resolució també
implicarà l’aprovació de la despesa.
Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i les Bases d’Execució
del Pressupost , i tenint en compte que la duració del contracte no excedeix dels 4
anys i que el valor estimat no supera els 6 milions d’euros ni el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, l’alcalde té la competència originària en aquest expedient
com a òrgan de contractació.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 571, de 20 de març de 2020, que delega a la Junta de
Govern Local la competència per a ser òrgan de contractació quan el valor estimat del
contracte sigui superior a 221.000€, com és el cas que ens ocupa, essent l’òrgan
competent per aprovar l’expedient i acordar l’obertura del procediment de licitació.
Vist l’Informe proposta signat en data 28 de febrer de 2022 per la Cap de l’Oficina
Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori per assignació temporal de funcions;
l’informe jurídic de data 28 de febrer de 2022 de la TAG de Serveis Jurídics; i l’informe
econòmic de data 7 de març de 2022 de l’interventor accidental.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte executiu de la
reforma de la planta baixa i planta primera de l’edifici “El Molí”, de Molins de Rei,
amb un pressupost base de licitació de 2.277.749,47 €, IVA inclòs, i un valor estimat del
contracte de 2.258.925,10, IVA exclòs.
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació de l’obra, mitjançant procediment obert ordinari.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs, per
import de 2.277.749,47 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

2022.4020.336101.62203

768.920,04 €
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2023

2023.4020.336101.62203

1.508.829,43 €

Quart.- CONVOCAR la licitació pel contracte d’obres del “Projecte executiu de la
reforma de la planta baixa i planta primera de l’edifici “El Molí”, de Molins de Rei,
mitjançant procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 2.277.749,47 €,
IVA inclòs, i un termini d’execució de 9 mesos.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del
contractant de la corporació, als efectes de presentació de proposicions durant el termini
de 26 (vint-i-sis) dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del contractant.
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.
7. Innovació i Empresa. Expedient núm. 4/2022/LLIAM.
Atorgar a la senyora Rocío Yanko Bueno llicència municipal d’establiment obert
al públic d’espectacle públic no permanent desmuntable per l’activitat
d’espectacle de circ
Identificació de l’expedient
Assumpte:
Referència:
Activitat:
Nom comercial:
Sol·licitant:
Ubicació:

Sol·licitud de llicència municipal per a l’espectacle de circ en
establiment obert al públic de caràcter no permanent
desmuntable
4/2022/LLIAM
Espectacle de circ
Circo Jamaica (circo del Terror Familiar)
Senyora Rocío Yanko Bueno
Esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de Requesens al
carrer Felip Canalies

Fets
1. En data 9 de juliol de 2020 la senyora Rocío Yanko Bueno, endavant la
sol·licitant, va presentar instància per la qual sol·licita la llicència municipal
corresponent per a l’actuació del “circo del Terror Familiar” a l’esplanada
situada al costat de l’Institut Lluís de Requesens al carrer Felip Canalies, per
les dates del 2 a l’11 d’octubre de 2020.
De forma conjunta amb la seva instància va adjuntar la següent documentació:
(I) Projecte tècnic; (II) mesures complementàries respecte a la COVID-19.
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2. En data 31 d’agost de 2020, el senyor Oriol Falguera Vilamajó, com a
representant de la sol·licitant, va presentar instància per la qual aporta
documentació complementària a la darrera sol·licitud de llicència municipal per
a l’activitat de circ.
De forma conjunta amb la instància va adjuntar la següent documentació: (I)
projecte tècnic actualitzat; (II) mesures complementàries respecte a la COVID19 actualitzat; (III) plànol emplaçament.
3. En data 24 de setembre de 2020 el cap de Mobilitat municipal en funcions va
emetre informe tècnic municipal favorable, amb el compliment de determinades
condicions, sobre la idoneïtat de l’ocupació de la via pública sol·licitada per la
sol·licitant per tal de desenvolupar l’activitat d’espectacle circ a l’emplaçament
sol·licitat.
4. En data 1 d’octubre de 2020 la sol·licitant va presentar instància per la qual
manifesta un canvi de dates respecte a l’activitat d’espectacle de circ pretesa.
Finalment, sol·licita realitzar l’activitat d’espectacle de circ al mateix
emplaçament esmentat, del 22 al 31 de gener de 2021.
5. El mateix 1 d’octubre de 2020 la tècnica municipal d’activitats va emetre
informe tècnic municipal desfavorable sobre la llicència sol·licitada per la
sol·licitant, al determinar un seguit de deficiències a esmenar per la sol·licitant.
6. En data 6 d’octubre de 2020, la cap del Negociat d’Empresa va traslladar i
notificar el 27 d’octubre de 2020 a la sol·licitant el darrer informe tècnic
municipal per tal d’esmenar les deficiències.
7. En data 17 d’octubre de 2020 la sol·licitant va presentar instància on manifesta
novament un canvi de les dates per realitzar l’activitat d’espectacle de circ.
Finalment, sol·licita realitzar l’activitat d’espectacle de circ al mateix
emplaçament esmentat, del 2 al 11 d’abril de 2021.
8. En data 21 d’octubre de 2020 el tècnic municipal de cultura va emetre informe
tècnic municipal favorable respecte a l’activitat d’espectacle circ pretesa per la
sol·licitant i respecte a l’exempció o bonificació de les taxes corresponents per
motius d’especial interès educatiu i social.
9. En data 18 de gener de 2021 el cap de Mobilitat municipal en funcions va
emetre nou informe tècnic municipal favorable (actualitzat), amb el compliment
de determinades condicions, sobre la idoneïtat de l’ocupació de la via pública
sol·licitada per la sol·licitant per tal de desenvolupar l’activitat d’espectacle de
circ a l’emplaçament sol·licitat.
10. En data 29 de març de 2021 la sol·licitant va presentar instància on manifesta
novament un canvi de les dates per realitzar l’activitat d’espectacle de circ.
Finalment, sol·licita realitzar l’activitat de circ al mateix emplaçament esmentat,
del 19 al 28 novembre de 2021.
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11. En data 23 de novembre de 2021 la sol·licitant va presentar instància on
manifesta novament un canvi de les dates per realitzar l’activitat d’espectacle
de circ. Finalment, sol·licita realitzar l’activitat de circ al mateix emplaçament
esmentat, del 25 al 3 d’abril de 2022.
12. En data 18 de febrer de 2022 el cap de Mobilitat municipal en funcions va
emetre nou informe tècnic municipal favorable (actualitzat), amb el compliment
de determinades condicions, sobre la idoneïtat de l’ocupació de la via pública
sol·licitada per la sol·licitant per tal de desenvolupar l’activitat d’espectacle de
circ a l’emplaçament sol·licitat.
13. En data 24 de febrer de 2022 el tècnic municipal de cultura va emetre nou
informe tècnic municipal favorable (actualitzat) respecte a l’activitat
d’espectacle de circ pretesa per la sol·licitant i respecte a l’exempció o
bonificació de les taxes corresponents per motius d’especial interès educatiu i
social.
14. En data 8 de març de 2022 la tècnica municipal d’activitats va emetre informe
tècnic municipal favorable sobre la llicència sol·licitada per la sol·licitant,
sempre que es doni compliment al seguit de condicions que detalla.
15. En data 9 de març de 2022 l’assessor jurídic municipal va emetre informe
jurídic favorable sobre la llicència sol·licitada per la sol·licitant, sempre que es
compleixi amb el contingut que detalla sobre l’eventual llicència municipal que
pugui acordar atorgar la Junta de Govern Local a la sol·licitant.

Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 13.1.c) de la LEPAR sobre les competències municipals
per atorgar les llicències d'establiments oberts al públic d'espectacles públics i
d'activitats recreatives no permanents desmuntables.
2. D’acord amb les competències de la Junta de Govern Local, segons el Decret
d’alcaldia número 571, de data 20 de març de 2020.
3. D’acord amb l’article 29 de la LEPAR, l’activitat d’espectacle de circ pretesa per
la sol·licitant requereix l’obtenció prèvia de la llicència o les autoritzacions
establertes per la llei esmentada.
Per una banda, respecte al règim d’intervenció administrativa de l’activitat, i
d’acord amb l’article 95 del REPAR, la sol·licitant està sotmesa a disposar de
llicència municipal d’establiment obert al públic d'espectacle públic no
permanent desmuntable. I per l’altra banda, d’acord amb l’article 41 de la
LEPAR, també haurà de disposar de la corresponent autorització (llicència) de
l’ocupació de la via pública. En aquest context, la sol·licitant ha de disposar,
abans de desenvolupar l’activitat d’espectacle de circ pretesa, dels dos darrers
títols habilitants amb el compliment de les condicions previstes a la respectives
resolucions administratives a tal efecte.
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4. D’acord amb l’article 43 de la LEPAR, paral·lelament a la tramitació de la
corresponent llicència municipal per als espectacles de circ dut a terme en
establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable, s’ha
tramitat la sol·licitud d’ocupació de la via pública sol·licitada per la sol·licitant
per tal de poder desenvolupar l’activitat de circ pretesa.
5. Respecte a la sol·licitud, tramitació i atorgament d’aquest tipus de llicència de
municipals, l’article 107 del REPAR, en correlació amb els articles 96 i
següents fins l’article 105 de LEPAR, regulen la tramitació administrativa de la
susdita llicència municipal.
6. En aquest context, i d’acord amb l’informe tècnic municipal de data 8 de març
de 2022 i l’informe jurídic municipal de data 9 de març de 2022, es compleixen
amb els requisits i documentació prevista en els darrers articles esmentats. No
obstant, la sol·licitant no ha aportat per registre d’entrada municipal, a data del
9 de març de 2022, la necessària declaració responsable de la persona titular o
organitzadora, si s'escau, on faci constar el compromís de contractació d'una
d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la
finca o local. Davant aquesta manca de documentació, s’ha de posar l’accent
en el fet que la sol·licitant, davant el cas que arribi a disposar dels títols
habilitant municipals corresponents, haurà de presentar al consistori abans
d’iniciar l’activitat d’espectacle circ pretesa, la documentació acreditativa de la
contractació de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de
disponibilitat de la finca o local que correspongui, i la respectiva pòlissa al
corrent de pagament. És a dir, la contractació i acreditació de l'assegurança de
responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local que
correspongui és i serà un fet condicional a la validesa i eficàcia de la llicència
municipal per a l’activitat d’espectacle de circ que pugui atorgar el consistori.
7. Pel que fa al tràmit d’informació pública i audiència veïnal, en aplicació del propi
article 107.2 del REPAR, d’acord amb l’informe tècnic municipal de data 8 de
març de 2022 i l’informe jurídic municipal de data 9 de març de 2022, és ajustat
a dret eximir els darrers tràmits (informació pública i audiència veïnal) respecte
a la tramitació de la present llicència municipal, atenent a la pròpia localització
de l’activitat d’espectacle de circ pretesa, a una esplanada on al voltant només
hi ha un institut públic i cap habitatge, i atenent també a l’impacte mínim o
pràcticament inexistent de la susdita activitat pel medi, espais públics o per a la
vida diària i/o convivència dels ciutadans/veïns.
8. Així mateix, i també en aplicació del propi article 107.2 del REPAR, d’acord
amb l’informe tècnic municipal de data 8 de març de 2022 i l’informe jurídic
municipal de data 9 de març de 2022, és ajustat a dret eximir el tràmit de la
proposta de resolució previst a l’article 103 del REPAR, tenint en compte que la
persona interessada és la pròpia sol·licitant i l’aspecte de temporalitat (10 dies)
de la llicència municipal sol·licitada.
Vista la proposta de resolució formulada en data 9 de març de 2022 per la Cap del
Negociat d’ Empresa, amb la conformitat de Serveis Jurídics municipals en data 9 de
març de 2022.
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Vist que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.-

Atorgar a la senyora Rocío Yanko Bueno llicència
municipal
d’establiment obert al públic d'espectacle públic no permanent
desmuntable (4/2022/LLIAM) per a l’activitat d’espectacle de circ a
l’esplanada situada al costat de l’Institut LluÍs de Requesens al carrer
Felip Canalies durant les dates del 25 de març al 3 d’abril de 2022,
ambdues incloses, segons el contingut reproduït a l’annex de la present
resolució administrativa sobre la susdita llicència municipal.

Segon.-

Condicionar la validesa i eficàcia de la llicència municipal
d’establiments oberts al públic d'espectacles públics no permanents
desmuntables (4/2022/LLIAM) al compliment del contingut de la susdita
llicència municipal reproduït a l’annex de la present resolució
administrativa.

Tercer.-

Informar a la senyora Rocío Yanko Bueno que haurà d’abonar l’import
corresponent a la taxa prevista per serveis d’intervenció administrativa
en l’activitat dels ciutadans i de les empreses en ser sotmesos, abans
d’iniciar les activitats, a llicència municipal, regulada en l’ordenança
fiscal C-5 abans de l’inici de l’activitat d’espectacle de circ a situar a
l’esplanada al costat de l’Institut Lluís de Requesens al carrer Felip
Canalies, durant les dates del 25 de març al 3 d’abril de 2022, ambdues
incloses.

Quart.-

Informar a la senyora Rocío Yanko Bueno que per a l’inici de l’activitat
d’espectacle de circ a l’esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de
Requesens al carrer Felip Canalies durant dates del 25 de març al 3
d’abril de 2022, ambdues incloses, ha de disposar i complir amb la
corresponent autorització –llicència– d’ocupació d’espai públic
(30/2020/LLIOE), la qual s’ha tramitat de forma simultània a la present
llicència municipal d’establiment obert al públic d'espectacle públic no
permanent desmuntable (4/2022/LLIAM) atorgada.

Cinquè.-

Advertir a la senyora Rocío Yanko Bueno que l’eventual incompliment
del contingut de la llicència municipal d’establiment obert al públic
d'espectacle públic no permanent desmuntable (4/2022/LLIAM) i de la
normativa actual en relació a la COVID-19, així com la que pugui dictarse al respecte, motivarà la incoació dels corresponents procediments
sancionadors i l’adopció de les mesures provisionals escaients.

Sisè.-

Traslladar als Negociats municipals que corresponguin, atesa la
naturalesa de l’activitat d’espectacle de circ, la present resolució
administrativa.

Setè.-

Notificar la present resolució administrativa a la senyora Rocío Yanko
Bueno segons les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Comunicar la present resolució administrativa als departaments
següents: Guàrdia Urbana, Cultura, Rendes, Mobilitat, Serveis Jurídics.
ANNEX.Llicència municipal d’establiment obert al públic de caràcter no
permanent desmuntable (4/2022/LLIAM) atorgada a la senyora Rocío Yanko Bueno
per a l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de
Requesens al carrer Felip Canalies, durant les dates del 25 de març al 3 d’abril de
2022, ambdues incloses
Nom comercial:
Activitat:
Persona titular:
Tipus d’establiment:
desmuntables
Emplaçament:

Circo del Terror
Espectacle de circ
Senyora Rocío Yanko Bueno
Obert al públic de caràcter

no

permanents

Esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de
Requesens al carrer Felip Canalies
Horari de l’activitat:
Els horaris generals d'obertura i tancament per als
espectacles públics (ORDRE INT/358/2011, de 19 de
desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i
de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009,
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al
seu Reglament).
Vigència llicència municipal:Del 25 març al 3 abril 2022, ambdues dates incloses
Aforament autoritzat:
200 persones
Així mateix s’informa de les condicions a les que caldrà donar compliment:
Informació sobre les condicions a complir:
1) Abans de l’inici de l’activitat caldrà comunicar al consistori els noms i números
de telèfon de les persones responsables de l’espectacle, així com la previsió de
espectacles a realitzar indicant dates i horaris, que hauran de donar
compliment als horaris establerts per la normativa d’aplicació a espectacles.
2) Caldrà donar compliment a allò que estableixin les resolucions sanitàries i els
requisits dels plans sectorials d’arts escèniques sobre mesures per fer front a la
pandèmia COVID-19.
3) Caldrà donar compliment en tot moment als horaris i altres indicacions en
matèria de seguretat i salut que es puguin donar tant pel PROCICAT o altra
administració, degut al estat d’alarma provocat per la COVID-19
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4) Aportar previ a l’inici de l’espectacle, certificat final del muntatge signat per
tècnic competent, aquest certificat final haurà de justificar que es compleixen
les prescripcions de projecte, les condicions de llicència i que es compleix amb
la correcta ventilació.
5) Aportar previ a l’inici de l’espectacle, control inicial realitzat per una Entitat
Col·laboradora de l’Administració Acreditada. Tractant-se d’una activitat de
caràcter temporal, l'acta de control inicial, que verifica el compliment de les
condicions de l’autorització o llicencia, ha de ser presentada a l’Administració
competent abans de l’inici de l’activitat, i s’ha de presentar a l’òrgan que va
atorgar la llicencia.
6) L’activitat haurà de donar compliment a totes les indicacions contemplades en
el projecte tècnic.
7) Disposar i acreditar pòlissa, al corrent de pagament, de responsabilitat civil
amb la quantia mínima establerta segons l’article 80 del Decret 112/2010, de
31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives.
8) Caldrà garantir el control d’aforament.
9) Disposar de la corresponent legalització de la instal·lació de Baixa Tensió i
altres aparells sotmesos a reglamentació industrial. Caldrà disposar de la
revisió anual en vigor.
10) Disposar de contracte de manteniment i certificat de la última revisió dels
mitjans de protecció activa contra incendis.
11) Disposar de certificats de reacció al foc de la carpa, conforme es compleix amb
les prescripcions del CTE DB SI.
12) Caldrà disposar de Pla d’Emergència i Evacuació.
13) En cas de factors meteorològics adversos, com per exemple vent fort que posi
en perill l'estabilitat del conjunt, caldrà suspendre l'activitat i s'evacuarà el
recinte.
14) Caldrà donar compliment a les condicions que s’estableixin en l’informe
municipal d’ocupació de via pública.
15) En cas d’utilització del servei de bar, caldrà disposar de l’acreditació de la
formació en manipulació d’aliments de les persones que serveixin aliments.
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16) La senyora Rocío Yanko Bueno haurà de gestionar els residus generats per la
seva activitat d’acord amb les prescripcions establertes en el Decret 93/99 de
residus i l’article 10 de l’Ordenança de convivència vilatana de Molins de Rei.
Cal realitzar la recollida selectiva de residus. Els residus hauran de ser
separats en origen mitjançant contenidors propis, el contingut dels quals serà
abocat diàriament en els contenidors municipals situats en la via pública de
manera que no es produeixin col·lapses de cap de les fraccions. L’empresa
haurà de gestionar el oli usat mitjançant transportista autoritzat.
17) Caldrà disposar de serveis higiènics i que una de les cambres higièniques sigui
adaptada per donar compliment a la normativa d’accessibilitat.
18) Caldrà donar compliment a l’Ordenança de Sorolls de Molins de Rei.
19) Caldrà disposar d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada.
20) Caldrà disposar del servei de vigilants de seguretat privada següent:
o D’1 a 500 persones d’aforament autoritzat: 1 vigilant/a de seguretat
privada.
o De 501 a 1.000 persones d’aforament autoritzat: 2 vigilants/es de
seguretat privada
21) No està permesa la utilització d’animals durant la realització de l’espectacle.
22) Caldrà donar compliment a les prescripcions que s’estableixen per les
normatives d’aplicació.
23) El titular de l’activitat és el responsable de comprovar que la compactació del
terreny és suficient pel muntatge de l’activitat i per permetre la circulació de
vehicles sense dificultat.
24) També estarà sotmès al que es dicti per part de les autoritats en matèria de
salut i protecció civil, PROCICAT d’acord amb la resolució que sigui vigent en
el moment de realització de l’espectacle.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
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8.- Qüestions sobrevingudes.
8.- a) Qüestió sobrevinguda: Aprovar la declaració conjunta de l’observatori de
les dones en les mitjans de comunicació del qual en formem part, respecte del
tractament que alguns mitjans de comunicació apliquen a la informació sobre
els assassinats masclistes. (Exp. Núm. 9.2022.MOCIO)
Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es
transcriu: “Aprovar la declaració conjunta de l’observatori de les dones en els mitjans
de comunicació del qual en formem part, respecte del tractament que alguns mitjans
de comunicació apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes”, formulada
per la Presidenta de l’ Àrea de Serveis a les Persones de data 15.03.2022 amb la
conformitat del Sr. Alcalde de data 15.03.2022.
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 ho acorda per unanimitat dels membres
presents i entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut.
Antecedents.
Arrel dels casos d’assassinats masclistes succeïts al Baix Llobregat, en concret, a les
poblacions d'Esplugues de Llobregat en dates 15-09-16 i 06-06-20, el Prat del
Llobregat en data 2-12-2019, Viladecans en data 18-06-2019 i Sant Joan Despí en
data 28-01-20; així com a d’altres regions del territori, com a Vilafranca del Penedès i a
Terrassa.
L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació va presentar una queixa al
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), ja que alguns dels casos van ser objecte
d’un tractament informatiu inadequat per part de Telecinco i Antena 3 TV, en relació
amb el dret a la intimitat, la prevenció de la victimització secundària, l'estigmatització i
la protecció dels menors, fills de les dones assassinades.
Per aquest motiu, abans de la pandèmia, la Junta de l’Observatori va decidir esclarir el
marc competencial dels ajuntaments pel que fa a la seva intervenció relativa a aquests
casos i l’Ajuntament de Barcelona, membre de l’Observatori, va elaborar un informe
jurídic per aporta els elements específics sobre les possibles actuacions de les
administracions municipals en aquests casos i del que es desprèn:
-

-

Que els ajuntaments no disposen d’acció judicial per protegir l’honor i la intimitat
personal i familiar de les dones assassinades per violència masclista, ni de les
seves famílies en el cas que aquells drets siguin vulnerats pels mitjans de
comunicació.
Que en el cas concret que es produeixi una vulneració des drets de les dones
víctimes de violència masclista o de les seves famílies, la seva intervenció es
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-

-

veuria limitada a instar la intervenció d’altres autoritats competents, com el
Ministeri Fiscal i/o el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè en exercici de
les seves competències, exerceixin les accions que tenen legalment atribuïdes per
protegir els drets d’aquelles.
Els ajuntaments estarien facultats per a dur a terme campanyes de foment de
la sensibilització social a favor de les víctimes de violència masclista; així com,
promoure l’autoregulació dels mitjans de comunicació social de titularitat
pública i privada per tal de preservar la intimitat, la dignitat i la resta dels drets de
les víctimes.
Eventualment, podrien proposar una modificació de la legislació vigent en
matèria de protecció de les víctimes de violència masclista per tal que aquesta
legislació reculli l’obligació dels municipis de protegir els seus drets i, entre ells, el
dret a l’honor, la dignitat i la intimitat d’aquestes víctimes i de les seves famílies, i
per intentar evitar que se’ls generin més efectes traumàtics i noves victimitzacions.

Actualment, la regulació estatal en la matèria és a l’article 14 de la Llei Orgànica
1/2004 de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de
Gènere que estableix: "que la difusió d’informacions relatives a la violència sobre la
dona ha de garantir, amb la corresponent objectivitat informativa, la defensa dels drets
humans, la llibertat i dignitat de les dones víctimes de violència i dels seus fills”.
La Llei catalana 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (vigor 13-01-2021)
DOGC núm. 8303, de 24 de desembre de 2020, a l’article 23 en relació amb els
articles 20 i 21 estableix els criteris que han de complir els mitjans de comunicació
social gestionats o finançats per les administracions públiques de Catalunya en les
informacions que ofereixen en matèria de violència masclista, entre el quals està “el
respecte a les víctimes i l’exclusió dels elements que puguin donar la noticia un caire
morbós i que contravinguin als principis de la professió periodística a Catalunya. La
Llei atribueix la defensa de l’honor o la intimitat de les dones víctimes de la violència
masclista per part dels mitjans de comunicació al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya.”
En conseqüència, els trenta-dos ajuntaments que formen part de l’Observatori,
en la reunió de junta i assemblea de data 8-02-2022, proposen el següent text
declaratiu amb la finalitat de manifestar el seu posicionament en relació amb
aquest tema i per tal que sigui difós públicament quan es consideri convenient.
Declaració
Els ajuntaments integrants a l'Observatori de les dones en els mitjans de
comunicació, manifesten el seu rebuig respecte al tractament que alguns mitjans
de comunicació apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes,
pràctiques que envaeixen la intimitat de les persones properes a les víctimes i que
utilitzen sense rigor, ni respecte, les dades i els detalls personals, servint com a
espectacle el dolor de les famílies. Per aquest motiu posen de manifest la seva
voluntat de:
1 - Denunciar públicament els mitjans de comunicació que intervenen amb
aquestes males pràctiques en casos de feminicidis produïts a les nostres
poblacions ; així com, tots aquells que cada vegada que s’esdevé un delicte greu de
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violència masclista afegeixen elements d'espectacularitat informativa inapropiada,
contravenen les pautes deontològiques de la professió o les recomanacions pactades
entre els diferents organismes comunicatius i les institucions.
2.- Instar els organismes competents en la matèria a adoptar mesures proactives
per evitar aquestes pràctiques i a oferir, en canvi, eines adequades per fomentar
una cultura comunicativa clarament contrària a totes les formes d’aquesta violència.
3.- Proposar que s'emprenguin les accions necessàries per impulsar una
reforma legislativa que inclogui obligacions, i en el seu cas, sancions, adreçades
tant als mitjans públics com privats, en relació amb el tractament informatiu i
comunicatiu dels casos de violència contra les dones.
4.- Proposar, així mateix, una modificació legislativa que permeti actuar als
municipis per protegir els drets a l’honor, la dignitat i la intimitat d’aquestes
víctimes i de les seves famílies. 5.- Convidar als col·legis professionals i les
entitats representatives de l'àmbit comunicatiu a sumar-se a aquestes iniciatives
per actuar conjuntament amb institucions i organismes polítics a ser conseqüents
amb la seva part de responsabilitat sobre aquest tema i a intensificar la formació,
l'autocrítica, la innovació i la creativitat en la seva tasca, tot invertint els mitjans
necessaris per millorar les pràctiques informatives i els continguts relacionats amb els
drets de les dones i la seva defensa.
Esplugues de Llobregat, 22 de març de 2022
Signen trenta-dos ajuntaments que en formen part de l’Observatori:
Altafulla
Barcelona
Calella
Castellbisbal
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Esplugues de Llobregat,
Gavà
La Selva del Camp
L’Hospitalet de Llobregat
Lliçà d’Amunt Martorelles
El Masnou
Malgrat de Mar
Molins de Rei
Rubí
Sant Adrià del Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Pere de Ribes
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Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Gramenet
Tossa de Mar
Vacarisses
Vilafranca del Penedès
Vilassar de Mar.
La Junta de Govern aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR la Declaració conjunta de l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació, del qual en formem part, respecte del tractament que alguns
mitjans de comunicació apliquen a la informació sobre els assassinats masclistes.
Segon.- FER PÚBLICS aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El
Balcó de la Vila).
Tercer.- DONAR COMPTE AL PLE d’aquesta resolució en la primera sessió que es
celebri.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Observatori de les dones en els mitjans de
comunicació per tal que informi als ajuntaments signants.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
9.- Precs i preguntes.
No n’ hi ha.
10.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.24 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
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