Acta JGL 01/02/2022
SEC/SCC/red

3/2022/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 1 de febrer de 2022.
A la Vila de Molins de Rei, a les 18:01 hores del dia 1 de febrer 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:
Jessica Revestido Romero
Alejandro Herrero Basange
Ainoa Garcia Ballestin
Miguel Zaragoza Alonso
Ma Carme Madorell Colomina
Ramon Sanchez Gil

Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor

PSC
PSC
PSC
PSC
JXM
JXM

En aquests moments consten absents els regidors Sr. Ramon Sanchez Gil i el
Sr. Miquel Zaragoza Alonso.
L’Alcalde declara oberta la sessió a les 18:01 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 26/01/2022 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 3/2022/JGL.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la JGL ordinària 02/2022 de data 18/01/2022.
S’aprova per unanimitat.
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A – ASSUMPTES A DECIDIR
En aquests moments s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Miquel Zaragoza
Alonso
2. Esports. Expedient núm. 3/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL pels serveis de consergeria, neteja i manteniment
de les instal·lacions esportives del mes de DESEMBRE de 2021
Ates que el servei de manteniment, neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el
poliesportiu la Sínia i el poliesportiu municipal Ricard Ginebreda del mes de desembre
de 2021 ha anat a càrrec de l’empresa Llop Gestió Esportiva.
Atès que en relació als serveis esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal
per a la seva comptabilització les factures següents:

Codi

Número

Import

12021009393

S21-1200

11.470,58

12021009392

S21-1199

7.684,93

12021009391

S21-1198

5.610,53

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

NIF

Data
Factura

Data
Recepció

B62538228

31/12/2021

31/12/2021

B62538228

31/12/2021

31/12/2021

B62538228

31/12/2021

31/12/2021

Atès que s’ha de fer front a les despeses des de l’aplicació pressupostària
3030/342401/22799 Gestió Instal·lacions Esportives.
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.
2/15
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Acta JGL 01/02/2022
SEC/SCC/red

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació
de licitació pública.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Cap del Negociat d’Esports
de data 10 de gener de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental de data 13 de gener 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

LLOP GESTIO
ESPORTIVA, S.L.
€

12021009391 Consergeria caps de setmana
poliesportiu municipal

5.610,53

LLOP GESTIO
12021009392 Consergeria caps de setmana
ESPORTIVA, S.L.
poliesportiu municipal La
Sínia.
Desembre
7.684,93 €
LLOP GESTIO
12021009393
ESPORTIVA, S.L.

Manteniment caps de setmana
poliesportiu municipal R. Ginebreda
Desembre 2021

2021

11.470,58 €

TOTAL 24.766,04€
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.
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 qual cosa es fa constar als efectes oportuns”
La Junta de Govern aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Llop Gestió Esportiva, SL, pels serveis prestats de manteniment,
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neteja i consergeria del poliesportiu municipal, el poliesportiu la Sínia i el poliesportiu
Ricard Ginebreda durant el mes de desembre de 2021, que es relacionen a
continuació:

Codi

Número

Import

12021009393

S21-1200

11.470,58

12021009392

S21-1199

7.684,93

12021009391

S21-1198

5.610,53

Nom proveïdor

NIF

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

Data
Factura

Data
Recepció

B62538228

31/12/2021 31/12/2021

B62538228

31/12/2021 31/12/2021

B62538228

31/12/2021 31/12/2021

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.
En aquests moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Ramón Sànchez Gil.
3. Sanitat. Expedient núm. 1/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de
l’empresa QUATRE POTES GOS I GAT, SL pel servei de recollida, acollida i
custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits – Desembre 2021
Atès que l’empresa QUATRE POTES GOS I GAT, SL ha presentat la factura relativa al
Servei de recollida, acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al
terme municipal de Molins de Rei, durant el mes de desembre de 2021, que no existeix
contracte vigent per la realització dels treballs i que, en virtut del principi d’interdicció
de l’enriquiment injust, cal procedir a l’abonament dels serveis prestats.
Atès que en relació al servei esmentat es va presentar a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi
12021009402

Número
A-21021

Import
1.727,88

Nom proveïdor
QUATRE POTES
GAT, SL

GOS

I

Data Factura

Data Recepció

31/12/2021

01/01/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3270/311103/22695 Campanya i control protecció de la salut, d’acord amb les reserva
de crèdit número 12021000048118.
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
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a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de delegacions de
l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’article 11.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2021, la Junta
de Govern Local té atribuïda la competència de l’aprovació de despesa i
reconeixement de crèdits derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació
de bases de règim local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o
d’aquells altres serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o
en preparació de licitació pública.
Atès la proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Salut Pública i Sanitat, de
data 5 de gener de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 de gener 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
QUATRE POTES GOS
I GAT, SL

Codi
12021009402

Servei
SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I
CUSTÒDIA D'ANIMALS PERDUTS,
ABANDONATS O ENSALVATGITS DESEMBRE 2021
TOTAL

Import

1.727,88 €
1.727,88 €

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.”
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La Junta de Govern aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura
corresponent a l’empresa QUATRE POTES GOS I GAT, SL pel Servei de recollida,
acollida i custòdia d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits al municipi de Molins
de Rei durant el mes de desembre de 2021, que es relaciona a continuació:

Codi

Número

12021009402

A-21021

Import
1.727,88

Data
Nom proveïdor
Data Factura Recepció
RC
QUATRE
POTES
31/12/2021
01/01/2022
12021000048118
GOS I GAT, SL

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. 2/2022/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 desembre de
2021
Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de desembre de 2021 va
anar a càrrec de l’empresa Suara Serveis, SCCL.
Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a
la seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número

12021009372

5001601560

Import

Nom proveïdor

3.209,74 SUARA SERVEIS,S.C.C.L

NIF
F17444225

Data Factura
31/12/2021

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació
pressupostària 3070/233102/22696 Servei famílies i infants de 0-3, d’acord amb la
reserva de crèdit número 12021000048119.
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.
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En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, la Junta de
Govern Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de
crèdit derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim
local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació
de licitació pública.
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap del Negociat d’Infància i
Joventut, de data 7 de gener de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 de gener 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
12021009372

Servei
ESPAI FAMILIAR
TRENCACLOSQUES
DESEMBRE 2021
TOTAL

Import
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.”
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La Junta de Govern 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 desembre de 2021, que es
relaciona a continuació:

Codi
12021009372

Número
5001601560

Import
Nom proveïdor
Data Factura
3.209,74 € SUARA SERVEIS,S.C.C.L
31/12/2021

Núm. RC
12021000048119

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. Serveis Socials. Expedient núm. 4/2022/APDRO.
Prestació servei de cuina Llar d'Àvis desembre 2021
Atès que el servei de cuina de la Llar d’Avis Dr. Mestres del mes de desembre de
2021, ha anat a càrrec de l’empresa Serunión Alimentación Saludable.
Atès que en relació a aquest servei s’han presentat a la Intervenció municipal per a la
seva comptabilització les factures següents:
Codi
12021009500
12021009501

Número
3130009355
3130009373

Import
Nom proveïdor
130,99€ SERUNION
8.851,32€ SERUNION

Data
Data Factura Recepció
31/12/2021
4/01/2022
31/12/2021
4/01/2022

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 12021000049517.
Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, i de la Cap de l’Oficina
Administrativa de l’ASP, de data 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les
factures dels serveis sense contracte de l’ASP.
Atès l’informe de la directora de la Llar d’Avis de data 10 de gener 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 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.d de les bases d’execució del pressupost 2021, la Junta de Govern
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local,
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació
pública.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Directora de la Llar d’Avis, de data
19 de gener de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 19 de gener de 2022, amb
les observacions següents:
“Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i reconeixement de crèdit de la/es
factura/es corresponents segons es detalla tot seguit:
Empresa
SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE, SLU
SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE, SLU

Codi
12021009500

Servei
Regularització
desembre 2021

12021009501

Servei de cuina Llar d'Avis
desembre 2021
TOTAL

Import
130,99€

8.851,32 €
8.982,31 €

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:
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Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit, que es deriva de les factures
corresponents a Serunión Alimentación Saludable, amb efectes comptables a 31 de
desembre de 2021, pel servei de cuina prestat a la Llar d’Avis del mes de desembre de
2021, que es relacionen a continuació:
Import

Nom
proveïdor

Data
Factura

Data
Recepció

Codi

Número

12021009500

3130009355

130,99€ SERUNION

31/12/2021

4/01/2022

RC
1202100049517

12021009501

3130009373

8.851,32€ SERUNION

31/12/2021

4/01/2022

1202100049517

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. Urbanisme. Expedient núm. 1/2022/PROUR.
Aprovar l’acta de recepció de les obres d’urbanització del carrer Ginesta.
Vist l’informe emès en data 13 de gener de 2022 per la cap de Planejament i Gestió
Urbanística, la transcripció del qual és la següent:
“INFORME TÈCNIC PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL
Assumpte: Acta de recepció de les obres d’urbanització del carrer Ginesta, al
terme municipal de Molins de Rei.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2021 es
va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del carrer Ginesta.
Atès que les obres d’urbanització que són objecte de recepció del carrer Ginesta al
terme municipal de Molins de Rei són les que corresponen al projecte d’urbanització
del carrer Ginesta.
Atès que en aplicació de l’article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, relatiu al lliurament de les obres d’urbanització i el
procediment previst per a la seva recepció, en el lloc de referència, el dia 20 d’octubre
de 2021, es reuneixen els assistents abans relacionats amb l’objecte de portar a
terme, si procedeix, la recepció i lliurament de l’obra esmentada.
Vist el desenvolupament de l’acte del dia 20 d’octubre de 2021, el qual es transcriu a
continuació:
“Manifesten que, d’acord amb el certificat final d’obra emès per la Direcció Facultativa
a data 20 d’octubre de 2021, aquesta es troba acabada, amb estricta subjecció al
projecte i les modificacions addicionals o complementàries pertinents, i de total
conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades
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que han servit de base per a la contractació i execució i s’ha comprovat, a més, que
l’obra es troba en bon estat i en ús públic.
En conseqüència es dona per rebuda l’obra a que es refereix aquesta acta i comença
a comptar des del dia d’avui el termini de garantia de DOS ANYS.
Per a la seva part, el Promotor, accepta l’obra i es compromet a posar en coneixement
del tècnic director qualsevol anomalia o defecte que pugui sorgir durant el període de
garantia.
El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’aquest termini li correspon
responsabilitzar-se al seu càrrec de les reparacions a causa dels desperfectes que
puguin sorgir per assentament de terres, o per defectes de la construcció i no quedarà
exempt de responsabilitat mentre no es compleixi el termini de garantia de dos anys,
sense perjudici de les accions civils oportunes si es produeixen vicis ocults.”
El terme “Promotor” que s’utilitza en l’acta de recepció es refereix, en aquest cas, a
l’Ajuntament, qui rep les obres executades i que es recepcionen en aquest acta.
Es proposa per tot el que s’ha exposat a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. – Aprovar l’acta de recepció de les obres d’urbanització del carrer Ginesta, al
terme municipal de Molins de Rei.
SEGON. – Notificar el present acord als interessats en l’expedient, al Coordinador de
l’Àmbit de Via Pública de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori als efectes que correspongui
així com al Departament d’Intervenció i Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Molins
de Rei.”
Vist l’informe proposta emès en data 17 de gener de 2022 per la cap de Planejament i
Gestió Urbanística.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER. – Aprovar l’acta de recepció de les obres d’urbanització del carrer Ginesta, al
terme municipal de Molins de Rei.
SEGON. – Notificar el present acord als interessats en l’expedient, al Coordinador de
l’Àmbit de Via Pública de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori als efectes que correspongui
així com al Departament d’Intervenció i Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Molins
de Rei.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
7. Serveis Socials. Expedient núm. 1/2022/AIE.
BAIXA AJUTS D'AIGUA, IBI I ESCOMBRARIES PER GENT GRAN
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Atès l’informe de la Cap del Negociat de Serveis Socials, de data 20 de gener de 2022,
de la que es desprèn:
L’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar els criteris d’accés als ajuts individuals per al
consum d’aigua, l’exempció o devolució de la taxa municipal d’escombraries i l’ajut d’IBI,
en sessió ordinària del Ple Municipal, celebrada el dia 27 de setembre de 2006.
Aquests criteris varen ser modificats en sessió extraordinària del Ple Municipal, celebrada
el dia 14 de novembre de 2013
La Junta de Govern Local, en les sessions ordinàries celebrades els dies 23 de
desembre de 2009, 15 de maig de 2012, 4 de març de 2014, 4 de novembre de 2014, 6
d’octubre de 2015 i 21 de juny de 2016, va aprovar els ajuts individualitzats per a
l’exempció o devolució de la taxa d’escombraries, ajuts d’aigua i ajuts d’IBI, per a
pensionistes i jubilats.
En data 3 de gener de 2022, des de l’Oficina Administrativa de l’ASP s’ha realitzat la
revisió de la situació dels diferents usuaris mitjançant el Padró d’Habitants.
D’aquesta revisió, s’ha comprovat que hi ha alguns usuaris que han causat baixa del
municipi per defunció, i d’altres han canviat de residència, per la qual cosa els expedients
d’aquests usuaris, que consten a l’Annex d’aquest acord, s’han de donar de baixa.
Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 20
de gener de 2022.
Atès l’informe favorable de l’Interventor accidental, de data 20 de gener de 2022.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: DONAR DE BAIXA els expedients que es relacionen a l’Annex adjunt, pels
diferents motius indicats, amb efectes 31 de desembre de 2021.
Segon: TRASLLADAR aquest acord al Negociat de Rendes, Tresoreria i Intervenció.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat
formulada.
8. Serveis Socials. Expedient núm. 6/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de
Serunion Alimentación Saludable, pel servei de cuina de la Llar d’Avis de
desembre 2019
Atès que el servei de cuina de la Llar d’Avis Dr. Mestres del mes de desembre de
2019, va anar a càrrec de l’empresa Serunión Alimentación Saludable.
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Atès que en relació a aquest servei s’han presentat a la Intervenció municipal per a la
seva comptabilització la factura següent:
Codi
12021001041

Número
3130007254

Import
9.989,76€

Nom proveïdor
SERUNION

Data
Factura
25/02/2021

Data
Recepció
25/02/2021

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 12021000012156.
Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, i de la Cap de l’Oficina
Administrativa de l’ASP, de data 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les
factures dels serveis sense contracte de l’ASP.
Atès l’informe de la directora de la Llar d’Avis de data 15 de abril de 2021.
En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 342 de 15 de febrer de 2019 de
delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern.
Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Atès l’art. 11.2.d de les bases d’execució del pressupost 2021, la Junta de Govern
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local,
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació
pública.
Atès l’informe-proposta a la Junta de Govern Local de la Directora de la Llar d’Avis, de
data 25 de gener de 2022.
Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 25 de gener
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:
Empresa

Codi

Servei

Import
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SERUNION
ALIMENTACIO

12021001041 Servei de cuina Llar d’Avis
desembre 2019

9989,76 €

SALUDABLE, SLU
TOTAL

9989,76€

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 Serunión Alimentación Saludable, amb efectes comptables a 31 de
desembre de 2021, pel servei de cuina prestat a la Llar d’Avis del mes de desembre de
2019, que es relaciona a continuació:
Nom
Codi
Número
Import
proveïdor
1202100104 313000725 9.989,76 SERUNIO
1
4
€
N

Data
Factura
25/02/202
1

Data
Recepció RC
25/02/202 12021000121
1
56

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.
No n’hi ha.
10.- Precs i preguntes.
No n’hi ha.
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11.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 18.07 hores.

I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la secretària.
Xavi Paz Penche

Sandra Castelltort Claramunt

Document signat
electrònicament
L'Alcalde
16/02/2022 16:16:30

La Secretària
18/02/2022 13:02:55
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