Acta JGL 29/03/2022
SEC/SCC/red

7/2022/JGL
A C T A
de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins
de Rei que es dugué a terme el dia 29 de març de 2022.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 29 de març de 2022 es reuneix
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la
Corporació, en sessió extraordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ
PENCHE i amb l’assistència del secretari accidental, SR. MANUEL BORREGO
FERNÁNDEZ 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 24/03/2022 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 7/2022/JGL.
ORDRE DEL DIA
A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Sanitat. Expedient num. 23/2022/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 – Febrer 2022
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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 febrer de 2022, 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

Número

12022001341 A-2204

Import

Nom proveïdor
QUATRE POTES
1.756,92€
GOS I GAT, SL

Data
Factura
28/02/2022

Data
Recepció
08/03/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3270/311102/22699 Serveis animals domèstics i control població de coloms, d’acord
amb les reserva de crèdit número 12022000007380.
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 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’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, 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 10 de març de 2022.
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Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 17 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
QUATRE POTES
GOS I GAT, SL

Codi
Servei
12022001341 SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I CUSTÒDIA
D'ANIMALS PERDUTS,
ABANDONATS O
ENSALVATGITS – FEBRER 2022
TOTAL

Import

1.756,92 €
1.756,92 €

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 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 febrer de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi

Númer
o

1202200134
A-2204
1

Nom
Data
Data
proveïdor
Factura
Recepció RC
QUATRE
1.756,92 POTES
28/02/202 08/03/202 120220000073
€ GOS I GAT,
2
2
80
SL

Import
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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 la Tresoreria Municipal

La Junta de Govern Local aprova Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
2. Serveis Socials. Expedient num. 26/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de
Fundació Privada Canigó, pel servei de bugaderia de la Llar d’Avis els mesos de
gener i febrer 2022

Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de les factures de Fundació Privada
Canigó pels serveis prestats a la Llar d’Avis el mes de gener i febrer 2022.
Atès que el Servei de bugaderia de la Llar d’Avis Dr. Mestres, el mes de gener i febrer
2022, ha anat a càrrec de l’empresa Fundació Privada Canigó.
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

12022000282

22/043

507,58

12022001095

22/106

464,57

Nom proveïdor
FUNDACIO
PRIVADA CANIGÓ
FUNDACIÓ
PRIVADA CANIGÓ

Data
Factura

Data
Recepció

31/01/22

1/02/22

28/02/22

1/03/22

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231301/22798, d’acord amb la reserva de crèdit número 12022000006882.
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 4 de març 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
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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 Cap del Negociat de Serveis
Socials, de data 9 de març de 2022.
Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 10 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:
Empresa
FUNDACIÓ PRIVADA
CANIGÓ
FUNDACIÓ
CANIGÓ

Codi

Servei

Import

12022000282

Servei de bugaderia Llar 507,58€
d’Avis gener

PRIVADA 12022001095

Servei de bugaderia Llar 464,57€
d’Avis febrer
TOTAL

972,15€

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 Local aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit que es deriva de les factures
corresponents a Fundació Privada Canigó pels serveis prestats a la Llar d’Avis el mes
de gener i febrer 2022, que es relacionen a continuació:
Númer
o

Import

12022000282 22/043

507,58

12022001095 22/106

464,57

Codi

Nom proveïdor
FUNDACIO
PRIVADA CANIGÓ
FUNDACIÓ
PRIVADA CANIGÓ

Data
Factura

Data
Recepci
ó

31/01/22

1/02/22

28/02/22

1/03/22

RC
1202200
0006882
1202200
0006882

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 Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
3. Infància i Joventut. Expedient num. 25/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de la factura del Centre Casals –
Montserrat Casals Mata pel servei de suport psicològic per adolescents i joves
del mes de gener de 2022
Atès que l’empresa CENTRE CASALS – Montserrat Casals Mata, ha presentat la
factura relativa al servei de suport psicològic per adolescents i joves del mes de gener
de 2022, 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
Número Import Nom proveïdor
Data Factura Data Recepció
12022000531 AJMO-5 3.450,00 Montserrat Casals Mata 31/01/2022
07/02/2022
Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3070/233003/22698 servei suport psicològic per adolescents, d’acord amb les reserva
de crèdit número 12022000006585.
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
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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’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost municipal vigent, 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 l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap de Negociat d’Infància i
Joventut, de data 3 de març de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 10 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
CASALS*MATA,MONTSERRAT 12022001296 PSICOLOGIA GENER
2022
TOTAL

Import
3.450,00€
3.450,00€

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 CENTRE CASALS – Montserrat Casals Mata pel servei de
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suport psicològic per adolescents i joves del mes de gener de 2022, que es relaciona a
continuació:
Númer
Nom
Data
Data
Codi
o
Import proveïdor
Factura
Recepció RC
12022000 AJMO- 3.450,0 Montserrat
07/02/202 120220000065
31/01/2022
531
5
0
Casals Mata
2
85
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 Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
4. Programes específics. Expedient num. 19/2022/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 febrer de 2022

Atès que el servei de dinamització, acollida, acompanyament i informació per a
persones nouvingudes a Molins de Rei, durant el mes de febrer de 2022, 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
12022001295

Número
Import NIF
Nom proveïdor
V22FUNDACIO PERE
FAC00730 5.005,64 R5800395E TARRES

Data
Factura
28/02/2022

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. 12022000006949.
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
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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 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 8 de març de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 10 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
Fundació Pere
12022001295 Servei dinamització, acollida,
Tarrés
acompanyament i informació per a
5.005,64 €
persones nouvingudes a Molins de
Rei durant el mes de febrer de 2022
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
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dinamització, acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a
Molins de Rei, durant el mes de febrer de 2022, que es relaciona a continuació:
Codi
12022001295

Número
V22-FAC00730

Import NÚM. RC
5.005,64 12022000006949

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 Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
5. Serveis Socials. Expedient num. 27/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes de febrer 2022
Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de febrer de
2022, ha anat a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Atès que en relació a aquest servei s’ha presentat a la Intervenció municipal per a la
seva comptabilització la factura següent:
Codi

Número
V2212022001294 FAC00729

Data
Data
Nom proveïdor
Factura
Recepció
FUNDACIO PERE
2.809,59€ TARRES
28/02/2022 04/03/2022

Import

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària
3050/231101/22690 Servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys, d’acord amb la
reserva de crèdit número 12022000006953.
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.
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.
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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 2022, 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 de la Cap de negociat de Serveis Socials,
de data 9 de març de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 10 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
Fundació Pere
12022001294 Servei Centre Obert febrer de 2022
2.809,59€
Tarrés
TOTAL
2.809,59€
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, pel servei prestat d’intervenció
socioeducativa Centre Obert del mes de febrer de 2022, que es relaciona a
continuació:

Codi
120220012
94

Número
V22FAC00729

Nom
proveïdo Data
Data
Import r
Factura
Recepció RC
2.809,5 FUNDACI 28/02/202 04/03/202 120220000069
9€ O PERE
2
2
53
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TARRES
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 Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
6. Infància i Joventut. Expedient num. 24/2022/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 febrer de 2022
Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes de febrer de 2022 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
V221202200129
2.336,8 FUNDACIÓ
FAC0073
6
3 PERE TARRÉS
1

NIF
R580039
5E

Data
Data
Factura Recepció
28/02/2 04/03/202
022
2

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
12022000006951.
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.
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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 8 de març de 2022.
Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 10 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
Fundació Pere
Tarrés

Codi
Servei
12022001296 Servei XEL febrer
TOTAL

Import
2.336,83 €
2.336,83 €

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, pels serveis prestats al
Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) durant el mes de febrer de 2022, que es
relaciona a continuació:
Codi
Número Import Nom proveïdor
120220012 V222.336, FUNDACIÓ
96
FAC0073
83 PERE TARRÉS

Data
Factura
Núm. RC
28/02/202 120220000069
2
51
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1
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 Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
7. Intervenció. Expedient num. 21/2022/APDRO.
Aprovar la despesa i reconeixement extrajudicial de crèdit de l’exercici 2021 amb
càrrec al pressupost de despeses de l’any 2022.
Atès que s’han registrat factures del proveïdor GENERALITAT DE CATALUNYA amb
NIF S0811001G, corresponent a serveis realitzats durant el 2021, amb el següent
detall:
Codi

Data
Import Factura

Número Descripció

12022000804 3176877
12022000478 3040909
12022000477 3040896
12022000476 3052029
12022000475 3052028
12022000154 3052229

Liquidació taxes Ctrl. Alimentari EBM El Rodó
Inspecció de control alimentari Llar d'Infants El
Molí
Inspecció de control alimentari Llar d'Infants La
Traca
Actuació de control sanitari extraordinària a la
Llar d'Avis Municipal Dr. Josep...
Actuació de control sanitari extraordinària a la
Llar d'Avis Municipal Dr. Josep...
Factura actuació control sanitari Llar d'Avis
Municipal Dr. Josep Mestre

Data
Àrea
Recepció Gestora

59,50 31/08/2021

17/02/2022 3260

59,50 11/06/2021

04/02/2022 3260

59,50 11/06/2021

04/02/2022 3260

157,80 18/06/2021

04/02/2022 3260

157,80 18/06/2021

04/02/2022 3260

157,80 18/06/2021

21/01/2022 3260

Atès l’informe del cap de negociat de salut pública i sanitat, signat en data 1 de març
de 2022.
Ates que s’han registrat factures corresponents a serveis realitzats durant el 2021,
amb el següent detall:
Codi

Número Descripció

12022000216 A1895-6 COMPRAVENTA

Import

NIF

Nom proveïdor

Àrea Ges
Data Factura Data Recepció tora

883,47 021425390Q BEVIA*GOMIS,MARIA JOSE

10/12/2021

30/01/2022 2050

12022000214 A1777-5 COMPRAVENTA 1.801,20 021425390Q BEVIA*GOMIS,MARIA JOSE

19/11/2021

30/01/2022 2050

12022000215 B1612-7 PERMUTA

19/11/2021

30/01/2022 2050

1.542,86 025133418F

SANCHEZ*PARELLADA,JAIME

Atès l’informe del responsable de serveis generals, signat en data 1 de març de 2022.
Atès que s’ha registrat la factura del proveïdor FUSTES ANDREU SA, amb NIF
A08798027, corresponent a despeses realitzades durant el 2021, amb el següent
detall:
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Codi

Número

12022000798

EMIT-53

Descripció
PLBL10019244 - PL. BLANCO 100
2440X1220X19
116000000052 - CANTEADO PTS 22 X 1

Import

Data
Factura

204,30

31/12/2021

Data
Recepció

Àrea
Gestora

17/02/2022 4300

Atès l’informe del cap de via pública i manteniment, signat en data 1 de març de 2022.
Atès l’informe econòmic de l’interventor signat en data 3 de març de 2022.
Vist l’informe proposta d’acord de data 7 de març de 2022.
En virtut de les facultats que són 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 de les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2017/23/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 a 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 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprvova el
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la
funció interventora.
Vist l’article 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel que es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos
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
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.
Vistos els articles 20 i 31 de les Bases d’Execució del pressupost municipal vigent en
matèria d’anualitat pressupostària i reconeixement extrajudicial de crèdit.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer: Aprovar la despesa i el reconeixement extrajudicial de crèdit que es deriva de
les factures corresponents a l’empresa GENERALITAT DE CATALUNYA amb NIF
S0811001G que es relacionen a continuació, amb càrrec al pressupost de despesa de
l’any 2022:
Import

Data
Factura

Data
Recepció

Àrea
Gestora

Codi

Número

Descripció

12022000804

3176877

Liquidació taxes Ctrl. Alimentari EBM El Rodó

59,50 31/08/2021 17/02/2022 3260

12022000478

3040909

Inspecció de control alimentari Llar d'Infants El Molí

59,50 11/06/2021 04/02/2022 3260
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12022000477

3040896

12022000476

3052029

12022000475

3052028

12022000154

3052229

Inspecció de control alimentari Llar d'Infants La Traca
Actuació de control sanitari extraordinària a la Llar
d'Avis Municipal Dr. Josep...
Actuació de control sanitari extraordinària a la Llar
d'Avis Municipal Dr. Josep...
Factura actuació control sanitari Llar d'Avis Municipal
Dr. Josep Mestre

59,50 11/06/2021 04/02/2022 3260
157,80 18/06/2021 04/02/2022 3260
157,80 18/06/2021 04/02/2022 3260
157,80 18/06/2021 21/01/2022 3260

Segon: Aprovar la despesa i el reconeixement extrajudicial de crèdit que es deriva de
les factures corresponents que es relacionen a continuació, amb càrrec al pressupost
de despesa de l’any 2022:

Codi

Número

Descripció

Import

NIF

Data
Factura

Nom proveïdor

Data
Recepció

Àrea
Ges
tora

12022000216 A1895-6

COMPRAVENTA

883,47 021425390Q BEVIA*GOMIS,MARIA JOSE

10/12/2021

30/01/2022 2050

12022000214 A1777-5

COMPRAVENTA 1.801,20 021425390Q BEVIA*GOMIS,MARIA JOSE

19/11/2021

30/01/2022 2050

12022000215 B1612-7

PERMUTA

19/11/2021

30/01/2022 2050

1.542,86 025133418F

SANCHEZ*PARELLADA,JAIME

Tercer: Aprovar la despesa i el reconeixement extrajudicial de crèdit que es deriva de
la factura corresponent del proveïdor FUSTES ANDREU SA, amb NIF A08798027 que
es relaciona a continuació, amb càrrec al pressupost de despesa de l’any 2022:
Codi

Número

12022000798

EMIT-53

Descripció
PLBL10019244 - PL. BLANCO 100
2440X1220X19
116000000052 - CANTEADO PTS 22 X 1

Import
204,30

Data
Factura
31/12/2021

Data
Recepció

Àrea
Gestora

17/02/2022 4300

La Junta de Govern Local aprova Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
8. Oficina Administrativa SIT. Expedient num. 3/2021/COOOB.
Aprovar l’expedient de contractació per les obres del projecte executiu per la
recuperació mediambiental i paisatgística de la Plaça U d’Octubre de dos mil
disset.
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
bàsic i executiu per la recuperació mediambiental i paisatgística de la Plaça U
d’Octubre de dos mil disset” 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 Cap d’Oficina Tècnica i Obres Públiques, de 23 de desembre de
2021, en el que es justifica la necessitat de contractar externament, pel tràmit
d’urgència, l’execució de l’obra del “Projecte bàsic i executiu per la recuperació
mediambiental i paisatgística de la Plaça U d’Octubre de dos mil disset”, 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
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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 16 de febrer de 2022, emesa pel Cap
d’Oficina Tècnica i Obres Públiques, per l’inici del procediment de contractació esmentat,
on s’estableix un pressupost base de licitació de 880.115,06 €, IVA inclòs, i un termini
d’execució de 6 mesos.
Atès que, en data 24 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 i tramitació urgent, 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

2022.4020.153304.61900

367.352,30 €

2023

2023.4020.153304.61900

512.762,76 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 25 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 del Secretari accidental, de data 1 de març 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.
Vist l’art. 156 i següents de la LCSP que configuren el procediment obert, considerant
el VEC i els criteris d’adjudicació.
Vist l’article 119 de la LCSP pel que fa a la tramitació urgent de l’expedient de
contractació.
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
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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 a la Junta de Govern Local signat en data 4 de març 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 la TAG de Serveis Jurídics de
data 4 de març de 2022; i l’informe econòmic de l’interventor accidental de data 7 de
març de 2022.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- DECLARAR LA URGÈNCIA en la tramitació de l’expedient de contractació del
“Projecte bàsic i executiu per la recuperació mediambiental i paisatgística de la
Plaça U d’Octubre de dos mil disset” de Molins de Rei, i reduir a la meitat els terminis
d’acord amb l’article 119 de la LCSP per tots els tràmits necessaris.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte bàsic i executiu
per la recuperació mediambiental i paisatgística de la Plaça U d’Octubre de dos mil
disset”, de Molins de Rei, amb un pressupost base de licitació de 880.115,06 €, IVA
inclòs, i un valor estimat del contracte de 872.841,38 €, IVA exclòs.
Tercer.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació de l’obra, mitjançant procediment obert ordinari i tramitació urgent.
Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs, per
import de 880.115,06 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

2022.4020.153304.61900

367.352,30 €

2023

2023.4020.153304.61900

512.762,76 €

Cinquè.- CONVOCAR la licitació pel contracte d’obres del “Projecte bàsic i executiu
per la recuperació mediambiental i paisatgística de la Plaça U d’Octubre de dos mil
disset” de Molins de Rei, mitjançant procediment obert i tràmit d’urgència, amb un
pressupost base de licitació de 880.115,06 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 6
mesos
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Sisè.- 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 20 (vint)
dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci de licitació en el
Perfil del contractant.
Setè.- 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 Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els
termes en que ha estat formulada.
9.- Qüestions sobrevingudes.
10.- Precs i preguntes.
No n’hi ha.
11.- Torn obert de paraules.
No n’hi ha.
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

Manuel Borrego Fernández

L'Alcalde
11/05/2022 20:20:32

El secretari accidental S/DA 739 de data 06/05/2022
12/05/2022 8:43:55
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