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 12/2022/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 17 de maig de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:19 hores del dia 17 de maig 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 Regidora PSC
Alejandro Herrero Basange Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:19 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 13/05/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 12/2022/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar els esborranys de les actes de la JGL 10/2022 i 11/2022 de data 
03/05/2022 .

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2.- Urbanisme. Expedient núm. 2/2022/PROUR. 
 
Modificació puntual del projecte d’urbanització del sector Les Guardioles. 
Modificació 1 de la Fase 2 (Àmbit B)

Vist l’informe emès en data 3 de maig de 2022 per l’Assessora Jurídica, la transcripció 
del qual és la següent: 

“INFORME JURÍDIC

Expedient de modificació puntual del projecte d’urbanització del Sector de les 
Guardioles. Modificació 1 de la Fase 2 (Àmbit B).

1. Antecedents

Per Resolució d’Alcaldia núm. 3451, de data 17.12.10, s’aprova definitivament el 
projecte d’urbanització del sector de les Guardioles de Molins de Rei.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de febrer de 2012 aprova 
definitivament el projecte d’urbanització de l’àmbit B del sector les Guardioles, i aprova 
el document del Text refós del Projecte d’Urbanització del sector de les Guardioles, 
que inclou el Projecte d’urbanització de l’àmbit A aprovat definitivament en data 17 de 
desembre de 2010, i el projecte d’urbanització de l’àmbit B.

S’ha presentat per l’IMPSOL projecte de modificació del projecte d’urbanització relatiu 
a la fase 2 de l’àmbit B “1r MODIFICAT de la fase 2 (àmbit B) del projecte 
d’urbanització del Sector Les Guardioles a Molins de Rei”.

D’acord amb la Memòria del projecte de modificació:

“Els motius que generen aquesta necessitat de canvis són de naturalesa diversa 
encara que es podrien agrupar, atenent a l’origen, en:

- Els generats directament i indirecta per la modificació dels talussos en terraplè 
de suport del vial de l’eix 5 (vial de ronda) motivats per la comprovació de la 
manca de seguretat en l’estabilitat que presentaven els talussos projectats amb 
les terres procedents de l’excavació. Aquest canvi, pel seu carácter estructural, 
ha de ser considerat com a modificació substancial.

- Canvis, de carácter no substancial, que varen dur-se a terme durant l’execució 
de la primera fase de les obres però que no estaven recollits en el projecte 
d’adjudicació d’aquesta segona fase, a l’haver-se licitat la segona fase del 
projecte inicial sense incorporar aquests canvis ja adoptats en primera fase.

- Noves peticións de l’Ajuntament de Molins de Rei que necessiten solucions 
alternatives o addicionals a les previstes al projecte.

- Algunes diferències importants d’amidaments respecte a la realitat de l’obra, 
tant en positiu com en negatiu, en algun cas derivades de la segregació del 
projecte complert en les dues fases licitades sols pel que fa als amidaments, 
sense realitzar un projecte segregat complert.
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L’arquitecta municipal, cap de negociat de Planejament i Gestió Urbanística ha emès 
informe en data 2 de maig de 2022, amb les següents consideracions tècniques i 
conclusions: 

“CONSIDERACIONS SOBRE EL DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ. Modificació 1 fase 2.

La modificació del projecte d’urbanització de la fase 2 de les obres, ve motivada pels 
següents canvis que es consideren necessaris un cop iniciades les obres, sota la 
supervisió de la Direcció Facultativa de les mateixes:

- Canvis generats directa i indirectament per la modificació dels talussos en 
terraplè de suport del vial de l’eix 5 (vial de ronda) motivats per la comprovació 
de la manca de seguretat en l’estabilitat que presentaven els talussos 
projectats amb les terres procedents de l’excavació. Aquest canvi, pel seu 
caràcter estructural, ha de ser considerat com a modificació substancial.

- Canvis, de caràcter no substancial, que varen dur-se a terme durant l’execució 
de la primera fase de les obres però que no estaven recollits en el projecte 
d’adjudicació d’aquesta segona fase, al haver-se licitat la segona fase del 
projecte inicial sense incorporar aquests canvis ja adoptats en primera fase.

- Demandes de l’Ajuntament de Molins de Rei que requereixen solucions 
alternatives o addicionals a les previstes al projecte.

- Diferències d’amidament respecte a la realitat de l’obra, tant en positiu com en 
negatiu.

S’ha identificat 17 canvis que com s’ha exposat anteriorment es poden agrupar en 
quatre capítols:

1. Necessitats estructurals geomètriques. 

Comporta, d’una banda, l’obra addicional generada per la necessitat de fer el 
terraplè de construcció de vial (eix 5) estable en el tram nord. provoquen les 
diferències substancials reflectides en aquest document respecte del projecte 
d’adjudicació de la segona fase de les obres. Es realitza una nova campanya de 
prospecció geotècnica del terreny per complementar l’existent al projecte. 
L’estabilitat real de les terres obliga a un talús amb una inclinació inferior a la 
prevista a projecte que portaria a la ocupació amb el talús del vial inferior, pel que 
és necessari un encaix geomètric amb reforç amb geomalla i incloure un peu de 
talús amb escullera.

Per l’altra, comporta la remodelació de la captació lateral de la canalització de 
riera Bonet. És necessària per garantir la forma geomètrica prevista al projecte per 
poder fer el pavimente de la plaça prevista al capdamunt del carrer Riera Bonet.

Suposa un increment del pressupost d’execució material (PEM) del projecte adjudicat 
de 253.895,85€, és a dir, un increment del 14,19% 

2. Canvis a aplicar a l’obra en coherència amb els canvis aplicats a la fase 1.
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Comporta la millora d’alguns elements del mobiliari urbà per garantir major facilitat 
en el manteniment posterior a la recepció de les obres. També es substitueixen al 
projecte els contenidors soterrats, per contenidors en superfície.

S’adapta la solució constructiva dels murs inclinats de les zones verdes a la 
solució executada a la primera fase, ja que es inviable d’executar-los amb els 
materials i procediments constructius previstos al projecte.

A nivell de la xarxa d’enllumenat públic es protegeixen les bases de les columnes 
instal·lades per millorar el manteniment i la durabilitat. Així mateix s’han adaptat 
alguns elements per poder donar compliment de la normativa vigent actual, que 
era diferent de la que era vigent en el moment de l’aprovació del projecte inicial. 
De la mateixa manera, s’han substituït els projectors de l’enllumenat públic, 
original i principalment de vapor de sodi, per uns de característiques anàlogues 
però de tecnologia LED.

A nivell de la jardineria i reg, atès a la baixa qualitat agronòmica del sòl que es 
disposa, s’ha aplicat mesures correctores iguals que a la fase 1 per garantir la 
plantació que es faci i s’ha adequat la xarxa de reg als nous requeriments de 
l’Ajuntament de Molins de Rei.

Durant l’execució de la xarxa de subministrament de gas realitzat a la primera 
fase, va quedar pendent un ramal de tancament d’anella que s’ha d’executar en 
aquesta segona fase. Per tant, en aquest Projecte Modificat s’ha afegit 
l’amidament necessari per a poder-la executar.

Suposa un increment del pressupost d’execució material (PEM) del projecte adjudicat 
de 57.205,83 €, és a dir, un increment del 3,20% 

3. Demandes de l’Ajuntament de Molins de Rei que requereixen solucions 
alternatives o addicionals a les previstes al projecte:

Modificació de la distribució funcional de la secció del vial de ronda per a poder 
incorporar algunes places d’aparcament ja que amb la obra urbanitzadora, 
desapareixen alguns espais que prèviament servien per l’aparcament de vehicles. 
El vial inicial previst al projecte preveia un carrer de dos carrils de circulació de 3 
m d’ample, un per a cada sentit, i vorera al costat muntanya d’1,5 m i de 3,0 m al 
costat vall. El nou traçat del vial s’ha definit amb dues seccions tipus diferents per 
al tram superior amb aparcament i per al tram inferior igual al del projecte inicial. 
El tram superior disposa de dos carrils de circulació de 3 m d’ample, s’ha suprimit 
la vorera del costat muntanya i s’ha considerat l’ample d’aparcament de 2 m i una 
vorera de 2,5 m al costat vall. Aquesta modificació ha permès generar 55 places 
d’aparcament.

Nous elements de drenatge i sanejament per a la parcel·la d’equipaments de 
l’Ajuntament incorporant al projecte dues canalitzacions, amb pous de ressalt 
mitjos i amb tubs PEAD 630 mm SN8 (drenatge) i PEAD 400 mm SN8 
(sanejament), per a poder fer el drenatge i sanejament de la parcel·la 
d’equipaments entre la urbanització i el vial de ronda.

Sol·licituds de la concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable 
que suposa actuacions sobretot a la zona del carrer Riera Bonet on hi ha una 
xarxa existent que necessita actualització.
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Suposa un increment del pressupost d’execució material (PEM) del projecte adjudicat 
de 67.478,15 €, és a dir, un increment del 3,77% 

4. Diferències d’amidament.
Aquesta diferència d’amidament ve majorment produïda per la dificultat de separar 
l’amidament del projecte en dues fases, que es detecta un cop s’inicien les obres 
de la fase 2 d’obres.

Diferència d’amidament en el moviment de terres que generen un estalvi important 
en el projecte, atès que part d’aquest moviment de terres ja va quedar executat en 
la primera fase d’obres i que s’ha ajustat al topogràfic actual. Mancança 
d’amidament de la tala d’arbres i retirada de soques de tot l’àmbit de l’obra. 
Mancança d’amidament de la vorada i la rigola de tot el vial de ronda. 
Remodelació de la captació lateral de la canalització de la riera Bonet.

Increment del capítol de senyalització per la modificació de la secció funcional del 
vial de ronda i adaptació a la normativa.

Increment de la part proporcional del pressupost de seguretat i salut.

S’ha incorporat en aquest Projecte Modificat una dotació econòmica per a donar 
compliment a una correcta gestió dels residus d’acord amb la normativa vigent 
actual.

Suposa un decrement del pressupost d’execució material (PEM) del projecte adjudicat 
de 110.363,53 €, és a dir, un decrement del 6,17%.

Així doncs, el projecte modificat incorpora els elements que han sofert variacions 
respecte el projecte inicial, separata 2 fase, amb un pressupost d’execució per 
contracte (PEC) d’import 2.447.285,63 € més IVA (21%), i que suposen un 
increment sobre el pressupost d’execució per contracte (PEC) del projecte adjudicat 
2.128.108,24 € mes IVA (21%).

Per a la definició del pla d’obres, i atès als canvis que motiven aquest 1r MODIFICAT 
de la Fase 2 (àmbit B) del projecte d’urbanització del sector Les Guardioles a Molins 
de Rei, s’ha ajustat la planificació de les obres i suposa un nou termini d’execució 
d’onze mesos.

Un cop analitzada la documentació presentada, la modificació puntual 1 del projecte 
d’urbanització de la Fase 2 (àmbit B) del sector Les Guardioles té per objecte adequar 
el projecte amb les correccions necessàries descrites als paràgrafs anteriors, per dur a 
terme l’execució material de les determinacions previstes al Pla Parcial Urbanístic Les 
Guardioles. Aquesta modificació no modifica el planejament que desenvolupa. 

SUFICIÈNCIA DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ Fase 2 (àmbit B)

El projecte modificat dona compliment a la documentació prevista a l’article 72 del 
TRLUC i 96 del RLUC i consta de la següent:

Document 1: Memòria i Annexos, que inclou el Pla d’Etapes.

Document 2: Documentació gràfica
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Document 3: Plec de Condicions

Document 4: Amidament i pressupost, que inclou quadre de preus..

CONCLUSIONS

Vist els antecedents i les consideracions anteriors en relació a la motivació de la 
modificació 1 de la Fase 2 (àmbit B) del Projecte d’Urbanització del sector Les 
Guardioles a Molins de Rei.

Atès que la documentació de la modificació puntual del projecte d’urbanització està 
integrada per la documentació prevista als articles 72 del TRLUC i 96 del RLUC.

Atès que la Modificació del projecte d’urbanització presentada no modifica el 
planejament que desenvolupa.

La tècnica sotasignada informa favorablement el document per l’aprovació inicial la 
modificació 1 de la Fase 2 (àmbit B) del Projecte d’Urbanització del sector Les 
Guardioles a Molins de Rei.

Caldrà informar a les empreses de subministrament de serveis afectades per tal que 
es pronunciïn sobre el projecte en el termini d’un mes. Com a mínim seran les 
següents.

§ Aqualia

§ Gas natural distribució, SA

§ Endesa

Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la proposta de sanejament 
proposada.”

2. Fonaments de Dret

Arts. 72, 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, d’acord amb la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, que el modifica (TRLUC), 96 a 98 i 111 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC).

3. Informe

La regulació dels projectes d’urbanització està prevista als arts. 72 TRLUC i 96 a 98 
RLUC. Són projectes d’obres per posar en pràctica l’execució material de les 
determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal i del planejament derivat. 
No poden modificar el planejament.

La seva tramitació està regulada a l’art. 89.6 TRLUC.
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L’aprovació inicial correspon a l’Alcalde, o a la Junta de Govern Local si té delegada la 
competència. 

S’ha de sotmetre a informació pública per un termini d’un mes. En el cas de projectes 
d’iniciativa privada, cal donar audiència a tots els interessats. 

En aquest cas es tracta d’un projecte d’iniciativa pública.

Així mateix, un cop aprovat inicialment el projecte, s’ha de sol·licitar informe als 
organismes públics afectats. 

En el termini d’un mes les empreses de subministrament de servei afectades s’han de 
pronunciar sobre el projecte.

D’acord amb l’informe emès per la cap de negociat de Planejament i Gestió 
Urbanística caldrà sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la proposta 
de sanejament proposada i, entre les empreses de subministrament de serveis 
afectades, detecta que com a mínim en resulten afectades Aqualia, Gas natural 
distribució, SA i Endesa. S’haurà de confirmar que no hi hagi cap altra companyia que 
pugui intervenir en el sector.

L’aprovació definitiva també correspon a l’Alcalde, o a la Junta de Govern Local si té 
delegada aquesta competència. Ha de tenir el contingut d’un projecte executiu.

S’aprovarà inicialment i definitivament, atesa la delegació de competències efectuada 
per Decret d’Alcaldia núm. 308, de 13 de febrer de 2020, per la JGL.

Publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el BOPB. Així mateix, donar publicitat 
d’aquest acord en el tauler d’anuncis municipal i per mitjans telemàtics (web de 
l’Ajuntament).

D’acord amb l’art. 119.2.d) TRLUC, la notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’ha 
de produir en el termini de dos mesos des de la conclusió del termini d’informació 
pública. En cas contrari, s’entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per 
silenci administratiu positiu.

La documentació del projecte, vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, cap de 
Negociat de Planejament i Gestió Urbanística, es considera suficient atesa la 
naturalesa de la modificació que ara es sotmet a aprovació inicial.

Atès que hi ha un increment respecte al pressupost d’execució per contracte (PEC) del 
projecte licitat, considera qui subscriu que s’haurà de sotmetre a prèvia fiscalització per 
part de la intervenció municipal.

Tot el que s’informa als efectes oportuns de tramitació de la present modificació.

Si la fiscalització prèvia és favorable o bé no es considerés necessària per part de la 
Intervenció municipal la mateixa, i així es considera per l’òrgan competent, és del parer 
de qui informa que, d’acord amb l’art. 119.2 TRLLU, procedirà:
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del projecte d’urbanització del 
Sector de les Guardioles. Modificació 1 de la Fase 2 (Àmbit B).

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes.

Caldrà tenir en compte que, d’acord amb la disposició addicional desena TRLLU, si la 
publicació coincideix totalment o parcialment amb el mes d’agost aquesta s’ampliarà 
en un mes.

Tercer.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la propossta de 
sanejament proposada i a les empreses subministradores de serveis afectades que es 
pronunciïn sobre la modificació del projecte.

Quart.- Notificar a AMB-IMPSOL.
   
Aquest és el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”

Vist l’informe emès en data 2 de maig de 2022 per la cap de Planejament i Gestió 
Urbanística.

Vist l’informe-proposta emès en data 5 de maig de 2022 per la cap de Planejament i 
Gestió Urbanística, supervisat en data 6 de maig de 2022 per l’Assessora Jurídica i en 
data 11 de maig de 2022 per l’interventor accidental.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del projecte d’urbanització del 
Sector de les Guardioles. Modificació 1 de la Fase 2 (Àmbit B).

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes.

Caldrà tenir en compte que, d’acord amb la disposició addicional desena TRLLU, si la 
publicació coincideix totalment o parcialment amb el mes d’agost aquesta s’ampliarà 
en un mes.

Tercer.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la propossta de 
sanejament proposada i a les empreses subministradores de serveis afectades que es 
pronunciïn sobre la modificació del projecte.

Quart.- Notificar a AMB-IMPSOL.
 

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

3. Innovació i Empresa. Expedient núm. 3/2022/LLIRE. 
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Prorrogar la llicèna munipal d’establiment obert al públic d'espectacle públic no 
permanent desmuntable (3/2022/LLIRE) que disposa el senyor Alessandro 
Ramírez Zavatta per a l’activitat d’espectacle de rc a l’esplanada situada a 
l’aparcament del carrer Felip Canalies, per a les dates 20, 21 i 22 de maig de 
2022, segons el contingut reproduït a l’annex de la present resoluó 
administrativa sobre la susdita llicèna munipal.

Fets
1. En data 19 d’abril de 2022 la Junta de Govern Local va acordar atorgar al 

senyor Alessandro Ramírez Zavatta llicència municipal d’establiment obert al 
públic d'espectacle públic no permanent desmuntable (3/2022/LLIRE) per a 
l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada a l’aparcament del carrer 
Felip Canalies, durant les dates 6, 7, 8, 12, 13, 14 i 15 de maig de 2022, 
segons el contingut reproduït a l’annex de la present resolució administrativa 
sobre la susdita llicència municipal. Així mateix, la susdita llicència municipal 
resta condicionada al compliment del contingut de la mateixa i a disposar la 
corresponent autorització –llicència– d’ocupació d’espai públic (2/2022/LLIOE).

2. En data 10 de maig de 2022 el senyor Xavier Miralpeix, en representació del 
senyor Alessandro Ramírez Zavatta, endavant el sol·licitant, va presentar 
instància per la qual sol·licita prorrogar la llicència municipal d’establiment obert 
al públic d'espectacle públic no permanent desmuntable (3/2022/LLIRE) que 
disposa per a l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada a 
l’aparcament del carrer Felip Canalies, durant les dates 6, 7, 8, 12, 13, 14 i 15 
de maig de 2022, per poder realitzar també l’activitat esmentada a la mateixa 
ubicació durant les dates 20, 21 i 22 de maig de 2022.

Així mateix, també sol·licita una pròrroga de l’autorització –llicència– d’ocupació 
d’espai públic (2/2022/LLIOE) que disposa per a les noves dates sol·licitades.

3. En data 10 de maig de 2022, la tècnica municipal d’activitats va emetre informe 
tècnic municipal favorable a la ampliació de la llicència municipal 
(3/2022/LLIRE) que disposa el sol·licitant per a les dates sol·licitades. Així 
mateix, especifica que no cal certificat de muntatge i acta de control inicial 
favorable emesa per Entitat Col·laboradora de l’Administració, ja que per la 
mateixa activitat pretesa i desenvolupada han estat aportats per la sol·licitant.

4. En data 11 de maig de 2022 l’assessor jurídic municipal va emetre informe 
jurídic favorable sobre la pròrroga de llicència municipal (3/2022/LLIRE)  
sol·licitada pel sol·licitant, sempre que es complexi amb el contingut que detalla 
sobre l’eventual pròrroga de la llicència municipal (3/2022/LLIRE) que pugui 
acordar atorgar la Junta de Govern Local al 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.
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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.

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, es 
resoldrà 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 10 de maig 
de 2022 informa favorablement sobre la pròrroga de la llicència municipal 
(3/2022/LLIRE) per a les dates sol·licitades.

7. Pel que fa al tràmit d’informació pública i audiència veïnal, en aplicació del propi 
article 107.2 del REPAR, considero, de igual manera que a la tramitació de la 
llicència municipal (3/2022/LLIRE), és ajustat a dret eximir els darrers tràmits 
(informació pública i audiència veïnal) respecte a la tramitació de la present 
llicència municipal, atenent a que no es modifiquen els aspectes, ja valorats 
anteriorment, de localització de l’activitat d’espectacle 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, considero 
que és ajustat a dret eximir de nou, atesa la sol·licitud del sol·licitant, el tràmit 
de la proposta de resolució previst a l’article 103 del REPAR, tenint en compte 
que la persona interessada és el propi sol·licitant i l’aspecte d’ampliació de 
temporalitat (3 dies efectius més) dels que ja disposa autoritzats per la llicència 
municipal anteriorment esmentada.
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9. Vist l’informe - proposta de Junta de Govern Local formulat en data 11 de maig 
de 2022 per la Cap de Negociat d’Empresa, amb la conformitat dels Serveis 
Jurídics municipals en data 11 de maig de 2022.

10.  Vist que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Prorrogar la llicència municipal d’establiment obert al públic 
d'espectacle públic no permanent desmuntable (3/2022/LLIRE) que 
disposa el senyor Alessandro Ramírez Zavatta per a l’activitat 
d’espectacle de circ a l’esplanada situada a l’aparcament del carrer Felip 
Canalies, per a les dates 20, 21 i 22 de maig de 2022, 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 (3/2022/LLIRE) al compliment del contingut de la susdita 
llicència municipal reproduït a l’annex de la present resolució 
administrativa.

Tercer.- Informar al senyor Alessandro Ramírez Zavatta que haurà d’abonar 
l’import corresponent a la taxa que es meriti en relació als serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i de les 
empreses en ser sotmesos a llicència municipal, segons en l’ordenança 
fiscal C-5, abans de continuar realitzant l’activitat d’espectacle de circ a 
situar a  l’esplanada de l’aparcament del carrer Felip Canalies, durant 
les dates 20, 21 i 22 maig de 2022.

Quart.- Informar al senyor Alessandro Ramírez Zavatta que per continuar 
realitzant l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada a 
l’aparcament del carrer Felip Canalies durant les dates 20, 21 i 22 de 
maig de 2022, ha de disposar i complir amb la corresponent autorització 
–llicència– d’ocupació d’espai públic, la qual encara està en tràmit.

Cinquè.- Advertir al senyor Alessandro Ramírez Zavatta que l’eventual 
incompliment del contingut de la llicència municipal d’establiment obert 
al públic d'espectacle públic no permanent desmuntable (3/2022/LLIRE) 
i de la normativa actual en relació a la COVID-19, així com la que pugui 
dictar-se 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.
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Setè.- Notificar la present resolució administrativa al representant del senyor 
del senyor Alessandro Ramírez Zavatta, el senyor Xavier Miralpeix, 
segons les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

ANNEX.- Llicència municipal d’establiment obert al públic de caràcter no 
permanent desmuntable (3/2022/LLIRE) atorgada al senyor Alessandro 
Ramírez Zavatta per a l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada 
situada a l’aparcament del carrer Felip Canalies, durant les dates 6, 7, 8, 
12, 13, 14, 15, 20, 21 i 22 de maig de 2022

Nom comercial:  CIRC SMILE BY ALEX ZAVATTA
Activitat: espectacle de circ
Persona titular: senyor Alessandro Ramírez Zavatta
Tipus d’establiment: obert al públic de caràcter no permanents desmuntables
Emplaçament: esplanada situada a l’aparcament del carrer Felip 

Canalies
Horari de l’activitat: La durada de l’espectacle és de 1 hora i 30 minuts; 

L’horari dies laborals: inici a les 19:00 h; L’horari 
dissabtes és de inici a les 17:00h i 19:30 h; L’horari 
festius és inici a les 12:00 h, 17:00 h i 19:30 h.

Vigència llicència municipal: durant les dates 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 i 20, 21 i 
22 de maig de 2022 segons la pròrroga acordada

Aforament autoritzat: 206 persones.  Sotmès al que es dicti per part de les 
autoritats en matèria de salut

Així mateix s’informa de les condicions a les que caldrà donar compliment: 

Informació sobre les condicions a complir:

1) Caldrà disposar d’autorització municipal per a l’ocupació del domini públic per a 
la instal·lació de l’activitat de Circ en el dies sol·licitats.

2) Abans de l’inici de l’activitat caldrà comunicar a l’Ajuntament 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. 

3) 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.

4) 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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5) L’activitat haurà de donar compliment a totes les indicacions contemplades en 
el projecte tècnic. 

6) Caldrà donar compliment a les condicions que s’estableixin en  l’informe de 
ocupació de via pública. 

7) Caldrà donar compliment a les condicions que es puguin establir per part de la 
Guàrdia Urbana de Molins de Rei. 

8) Caldrà donar compliment a l’Ordenança de Convivència Vilatana.

9) Disposar de pòlissa de Responsabilitat Civil amb la quantia mínima establerta 
en l’article 80 del Decret 112/2010 i al corrent de pagament.

10) Caldrà garantir el control d’aforament.

11) 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. 

12) Disposar de contracte de manteniment i certificat de la última revisió dels 
mitjans de protecció activa contra incendis. 

13) Disposar de certificats de reacció al foc de la carpa, conforme es compleix amb 
les prescripcions del CTE DB SI.

14) Caldrà disposar de Pla d’Emergència i Evacuació.

15) 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.

16) 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.

17) L’empresa 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. 
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18) Caldrà disposar de serveis higiènics i que una de les cambres higièniques sigui 
adaptada per donar compliment a la normativa d’accessibilitat.

19) Caldrà donar compliment a l’Ordenança de Sorolls de Molins de Rei.

20) Caldrà disposar d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per 
facilitar primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada.

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.

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

4. Innovació i Empresa. Expedient núm. 4/2020/LLIAM. 
 
Emetre proposta de resolució provisional respecte a la llicència ambiental (2019-
LA-04) sol·licitada per la mercantil Joan Bonastre SA, per desenvolupar 
l’activitat de (1) fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o 
serralleries (annex III. 13.14 de la LPCAA) i de (2) fabricació de productes de 
matèries plàstiques termoplàstiques en els tallers és superior a 1000 Kg i/o amb 
una superfície superior a 500 m2 (annex II. 5.17 de la LPCAA) a l’establiment 
situat al carrer del Llobregat, 15, de Molins de Rei.

Fets

1. En data 24 de desembre de 2018 la mercantil Joan Bonastre SA, en endavant 
la sol·licitant, va presentar davant l’Ajuntament de Molins de Rei, en endavant 
el consistori, comunicació d’inici d’activitat per tal d’iniciar una activitat 
(decolletatge de precisió i qualitat de peces metàl·liques) classificada a l’annex 
II del la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats (LPCAA), dins de l’epígraf 3.14.- “Fabricació de maquinària i/o 
productes metàl·lics diversos i/o serralleries” a l’establiment situat al carrer del 
Llobregat, 15.

2. En data 10 de gener de 2019 el consistori va notificar informe de deficiències al 
sol·licitant respecte a la darrera comunicació d’inici d’activitat que hi havia 
presentat. Posteriorment, en data 25 de gener de 2019 la sol·licitant va 
presentar instància d’esmena respecte a les darreres deficiències traslladades.

3. En data 29 de gener de 2019 el consistori va notificar al sol·licitant que 
respecte la comunicació d’inici presentada 24 de desembre de 2018 per 
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desenvolupar l’activitat de Decolletatge de precisió i qualitat de peces 
metàl·liques a l’establiment situat al carrer del Llobregat, 15, s’havia aportat la 
documentació escaient.

4. En data 15 de maig de 2019 la sol·licitant va presentar davant el consistori 
sol·licitud de llicència ambiental per tal d’iniciar una activitat (decolletatge de 
precisió i qualitat de peces plàstiques) classificada a l’annex II del la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCAA), epígraf 5.17 “Fabricació de productes de matèries plàstiques 
termoplàstiques” l’establiment situat al carrer del Llobregat, 15.

Conjuntament amb la darrera sol·licitud la sol·licitant va presentar la 
documentació següent: (I) projecte tècnic; (II) CIF de la mercantil sol·licitant i 
DNI del seu representant; (III) certificat de la direcció d’activitat per part d’un 
enginyer industrial; (IV) declaració responsable del tècnic (enginyer industrial) 
competent; (V) declaració de coincidència entre el suport electrònic i el suport 
paper del tècnic (enginyer industrial) i (VI) autorització representació de la 
sol·licitant a favor del enginyer industrial Josep Rodon Ginesta i (VII) liquidació i 
justificant de pagament de la taxa pels serveis d’intervenció integral de les 
activitats.

5. En les dates 20 i 27 de maig de 2019 el consistori va sol·licitar diversos 
informes preceptius respecte a la tramitació de sol·licituds de llicència 
ambiental. Concretament va sol·licitar informe integrat de la Ponència 
Metropolitana d’Avaluació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
endavant PMMA, informe en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric i 
informe en la prevenció d’incendis forestals.

6. En data 28 de maig de 2019 el consistori va rebre requeriment d’esmena de la 
PMAA, on detalla un seguit de deficiències en la documentació respecte a la 
sol·licitud de llicència ambiental sol·licitada per la sol·licitant.

7. En data 5 de juny de 2019 la tècnica d’activitats municipal va emetre informe de 
suficiència desfavorable on detalla un seguit de deficiències a esmenar.

8. En data 7 de juny de 2019 el consistori va rebre, per part de la Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, informe ambiental en la prevenció 
d’incendis forestals de la indústria química al terme municipal de Molins de Rei,  
en relació a l’activitat pretesa per la sol·licitant sotmesa a llicència ambiental, 
on conclou que “vist el seu emplaçament sobre mapes de cartografia temàtica, 
es comprova que està localitzat en sòl industrial i amb continuïtat  amb 
superfície agrícola, per tant, les nostres competències no es veuen afectades”.

9. En data 20 de juny de 2019 la sol·licitant va presentar al consistori instància on 
aporta annex al projecte d’activitat per a esmenar les deficiències traslladades i 
sol·licita emetre certificat de compatibilitat urbanística.

10. En data 27 de juny de 2019 la secretària del consistori va emetre certificat on 
exposa que el 26 de juny de 2019 el tècnic d’urbanisme municipal va emetre 
informe urbanístic favorable sobre la compatibilitat del projecte d’activitat pretès 
per la sol·licitant amb el planejament vigent.
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11. En data 1 de juliol de 2019 la tècnica d’activitats municipal va emetre informe 
de suficiència favorable.

12. En data 1 de juliol de 2019 el consistori va traslladar a la PMAA la nova 
documentació d’esmena aportada per la sol·licitant i l’informe en la prevenció 
d’incendis forestals. 

13. En data 18 de novembre de 2019 el consistori va remetre a la PMAA el darrer 
certificat favorable sobre la compatibilitat urbanística del sòl respecte a 
l’activitat prestesa per la sol·licitant.

14. En data 22 de novembre de 2019 la PMAA va emetre informe sobre la 
verificació formal de documentació i la suficiència i idoneïtat del projecte 
presentat per la sol·licitant.

15. En data 2 de novembre de 2020 l’alcalde de Molins de Rei va dictar edicte pel 
qual acorda donar compliment al tràmit d’informació pública i informació veïnal 
previst a la LPCAA per a la tramitació de les sol·licituds de llicències 
ambientals.

16. El mateix 2 de novembre de 2020 el consistori, dins del tràmit d’informació 
veïnal, va notificar la tramitació d’una llicència ambiental a la mercantil 
confrontant a la nau on la sol·licitant pretén desenvolupar l’activitat pretesa.

17. En data 6 de novembre de 2020 es va publicar al e-tauler del consistori edicte 
sobre la tramitació de la llicència ambiental sol·licitada pel sol·licitant.

18. En data 13 de novembre de 2020 es va publicar DOGC el darrer edicte emès 
per l’alcalde de Molins de Rei on s’exposa la tramitació de la llicència ambiental 
sol·licitada pel sol·licitant i l’inici d’un termini de trenta dies hàbils per presentar 
les al·legacions i manifestacions que es considerin oportunes, així com accedir 
a tota la informació disponible sobre el procediment concret 

19. En data 12 de gener de 2021 la cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana va emetre 
informe on exposa que no s’ha presentat al registre d’entrada municipal cap 
instància i/o al·legació respecte al tràmit d’informació pública i informació veïnal 
de la tramitació de la llicència ambiental sol·licitada pel sol·licitant.

20. En data 22 de gener de 2021 la tècnica d’activitats municipal va emetre informe 
on exposa que complerts els tràmits d’informació pública i informació veïnal, no 
s’han presentat al·legacions al respecte.

21. En data 26 de gener de 2021 la secretària del consistori va emetre el 
corresponent certificat de no al·legacions respecte als tràmits d’informació 
pública i informació veïnal de la tramitació de la sol·licitud de llicència ambiental 
(2019-LA-04), que posteriorment es va remetre a l’AMB el 5 de febrer de 2021.
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22. En data 22 d’abril de 2021 el consistori va rebre el corresponent informe 
integrat de la Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental de l’AMB respecte 
els vectors ambientals del sol·licitant.

23. El 27 d’abril de 2021 la tècnica municipal d’activitats va emetre informe tècnic 
sobre la llicència ambiental (2019-LA-04) on proposa, (I) atorgar llicència 
municipal ambiental a la sol·licitant per exercir l’activitat de decolletatge  de 
precisió i qualitat de peces metàl·liques i de plàstic tècnic, classificada com 
Annex II 5.17i III 3.14 [...]; (II) supeditar l’exercici de l’activitat a presentar 
escaients controls inicials a l’inici de l’activitat mitjançant els corresponents 
informes normatius; (III) els controls periòdics  i revisió de la llicència ambiental 
sol·licitada i (IV) un seguit de condicions.

24. En data 10 de maig de 2022 l’assessor jurídic municipal va emetre informe 
jurídic favorable per continuar amb la tramitació de la sol·licitud de llicència 
ambiental (2019-LA-04) i realitzar els tràmits restants, entre els quals es troba 
emetre la corresponent proposta de resolució provisional, per tal que l’òrgan 
competent finalment n’emeti resolució definitiva.

Fonaments de dret

1. D’acord amb l’article 35 de la LPCAA, l’activitat (Annex II. 5.17.- Fabricació de 
productes de matèries plàstiques termoplàstiques en els tallers és superior a 
1000 Kg i/o amb una superfície superior a 500 m2) que pretén desenvolupar la 
sol·licitant a l’establiment situat al carrer del Llobregat, 15, resta sotmesa a 
llicència ambiental.

No obstant, la sol·licitant amb la presentació de la sol·licitud ambiental (2019-
LA-04) realment el que pretén és ampliar l’activitat que ja desenvolupada, 
sotmesa al règim de comunicació prèvia ambiental, segons l'article 51 de la 
LPCAA i el seu annex III.3.14 (Fabricació de maquinària i/o productes 
metàl·lics diversos i/o serralleries), al incorporar al decolletatge de precisió i 
qualitat de peces metàl·liques, també les peces de plàstic.

2. De conformitat amb l’article 7.2 de la LPCAA, si una mateixa persona o una 
mateixa empresa sol·licita exercir diverses activitats en un mateix centre o en 
un mateix establiment subjectes a diferents règims d'intervenció establerts en 
aquesta llei, la sol·licitud s'ha de tramitar i resoldre en una sola autorització o 
llicència ambientals, i s'ha d'aplicar el règim que correspon a les activitats amb 
grau d'incidència ambiental més elevat.

Per tant, en aquest context, tot i que hi ha dues activitats preteses per la 
sol·licitant amb règims d’intervenció diferents a desenvolupar en un mateix 
establiment, ambdues activitats  resten finalment sotmeses al règim 
d’intervenció administratiu de llicència ambiental, ja que l’altra activitat pretesa 
per la sol·licitant (Annex II. 5.17.- Fabricació de productes de matèries 
plàstiques termoplàstiques en els tallers és superior a 1000 Kg i/o amb una 
superfície superior a 500 m2) es configura com una activitat amb un grau 
d’incidència ambiental més elevat sotmesa a aquest darrer règim administratiu 
d’intervenció de llicència ambiental.
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En conclusió, el present procediment administratiu (4/2020/LLIAM) tramitarà i 
resoldrà en una única resolució la sol·licitud de la sol·licitant per desenvolupar 
dues activitats a les quals, d’acord amb l’article 7.2 de la LPCAA se’ls aplica el 
règim d’intervenció administratiu de llicència ambiental.

3. D’acord amb la tramitació prevista a l’article 37 de la LPCAA respecte a les 
sol·licituds de llicència ambiental.

4. D’acord amb el tràmit d’informació pública realitzat.

5. D’acord amb la verificació formal i suficiència del projecte de llicència ambiental 
de la sol·licitant mitjançant l’informe emès per la PMMA i aprovat pel Gerent de 
l’AMB, i amb la presència dels informes escaients, segons informe tècnic 
municipal favorable a atorgar a la sol·licitant la llicència ambiental que ha 
sol·licitat la sol·licitant.

6. D’acord amb l’article 45 de la LPCAA, i amb els tràmits ja realitzats, és ajustat a 
dret elaborar la corresponent proposta de resolució provisional, a la qual no 
s’ha de preveure, atesa la documentació que conforma l’expedient 
administratiu, la necessitat de modificar significativament el projecte i la resta 
de documentació presentada pel sol·licitant, i per tant, no caldrà requerir al 
sol·licitant aportar documentació al respecte.

7. D’acord amb l’article 46 de la LPCAA s’informarà a la/es part/s interessada/es 
sobre la proposta de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 
quinze (15) dies hàbils puguin presentar les al·legacions, els documents i les 
justificacions que considerin oportuns. Així mateix, finit aquest tràmit esmentat 
s'haurà d'elaborar la proposta de resolució definitiva. En el cas que no es 
presentin al·legacions o no s'hagin introduït modificacions en el projecte, la 
proposta de resolució provisional esdevindrà definitiva automàticament i 
s'elevarà a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució.

Vist l’informe - proposta de Junta de Govern Local emès en data 10 de maig de 2022 
per la Cap de Negociat d’Empresa, amb la conformitat dels Serveis Jurídics municipals 
en data 10 de maig de 2022.

Emetre proposta de resolució provisional respecte a la llicència ambiental (2019-LA-
04) sol·licitada per la mercantil Joan Bonastre SA, per desenvolupar l’activitat de (1) 
fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries (annex III. 
13.14 de la LPCAA) i de (2) fabricació de productes de matèries plàstiques 
termoplàstiques en els tallers és superior a 1000 Kg i/o amb una superfície superior a 
500 m2 (annex II. 5.17 de la LPCAA) a l’establiment situat al carrer del Llobregat, 15, 
de Molins de Rei:

La Junta de Govern local aprova per unanimitat:
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Primer.- Atorgar llicència ambiental (2019-LA-04) a la mercantil Joan Bonastre 
SA, per desenvolupar l’activitat de (1) fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics 
diversos i/o serralleries (annex III. 13.14 de la LPCAA) i de (2) fabricació de productes 
de matèries plàstiques termoplàstiques en els tallers és superior a 1000 Kg i/o amb 
una superfície superior a 500 m2 (annex II. 5.17 de la LPCAA) a l’establiment situat al 
carrer del Llobregat, 15, de Molins de Rei.

Segon.- Supeditar l’exercici de les activitats previstes al darrer dispositiu a la 
presentació prèvia, abans de l’inici de l’activitat, de:

· L’acta de control ambiental inicial, realitzat per una Entitat Ambiental de Control 
degudament acreditada, d’acord amb les prescripcions previstes als articles 69 i 70 de 
LPCAA.

· El certificat tècnic final d’activitat emès pel tècnic competent, indicant que l’activitat 
dona compliment al projecte, annex/es i mesures indicades a la present llicència 
ambiental.

· L’acta de control en matèria de prevenció contra incendis, realitzat per una Entitat 
Ambiental de Control degudament acreditada.

El titular de la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d’una 
entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’acreditar el compliment dels requisits 
exigibles en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi i les determinacions 
ambientals exigibles.

Tercer.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-04), la 
mercantil Joan Bonastre SA, que la llicència ambiental esmentada està sotmesa, 
segons les prescripcions de l’article 71 de la LPCAA, a la presentació d’un control 
periòdic cada sis (6) anys, per part d’una Entitat Ambiental de Control degudament 
acreditada.

Aquesta acció de control periòdic  té per objecte garantir l’adequació permanent  de les 
activitats als requeriments legals aplicables, i específicament, als requeriments fixats 
en l’autorització o llicència ambiental, amb la incorporació de modificacions no 
substancials.

Quart.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-04), la 
mercantil Joan Bonastre SA, que la llicència ambiental esmentada està subjecta, 
segons les prescripcions de l’article 62 de la LPCAA, a les revisions periòdiques que 
determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Cinquè.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-04), la 
mercantil Joan Bonastre SA, que la llicència ambiental esmentada romandrà sotmesa 
al compliment de les condicions que s’assenyalen a continuació:

1. Cal aplicar totes i cada una de les condicions que s’estableixen en el projecte redactat 
per l’enginyer industrial Josep Rodon Ginesta amb núm. de col·legiat col·legiat núm. 
14.049 del (CEIC) sense visar, amb registres d’entrada núm. 8970 de data 15.05.2019 
el projecte i núm. 11018 de data 20.06.2019 l’annex.  Cal  aportar Certificat Final emès 
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pel tècnic competent, indicant que l’activitat dona compliment al projecte, annex i les 
mesures indicades en la present llicència. 

2. Cal aplicar totes i cada una de les condicions del informe ambiental de l’activitat 
titularitat de JOAN BONASTRE SA emès per la Ponència Metropolitana d’Avaluació 
Ambiental amb data 22 d’abril de 2021, sens perjudici d’haver de complir totes les  
condicions de caràcter general i particular que s’estableixen en la legislació vigent.

3. ACTIVITAT a desenvolupar: L’empresa JOAN BONASTRE SA, té com activitat el 
decoletatge de precisió i qualitat de peces metàl·liques (acers, llautó, titani, alumini, 
acer inoxidable, entre d’altres), i plàstic tècnic (poliacetal, polieteracetona, polietilè, 
entre d’altres), on produeix dues línies de productes:

- Producte industrial: peces per als diferents sectors; gas, automoció, aeronàutic, 
agrícola, seguretat,instrumentació, i per a qualsevol altre sector industrial que 
requereixi peces de qualitat.

- Producte mèdic: peces per implantar, protètiques, d’instrumental quirúrgic, ortopèdia, 
per a aparell d’anàlisis mèdiques, etc.

L’activitat es desenvolupa en un edifici industrial aïllat, composat de planta baixa 
(3.555 m 2) i una planta pis (762,05 m2). La parcel·la on s’ubica la nau és de 7.128 m2 
de superfície.

Segons la documentació presentada, presenta les següents característiques:

- L’activitat estarà en funcionament les 24 hores del dia, en tres torns de treball de 8 
hores cada dia, durant 5 dies a la setmana.

- En referència al vector residus, l’empresa disposa de codi de productor de residus, P-
09226.2, i preveu generar els següents residus:

Residus generats Classe Codi Producció 
anual (t/any)

Llimadures i llimalla de metalls NE 120103 114
Olis sintètics de mecanització E 120110 3.78
Altres dissolvents i mescles de 
dissolvent 

E 140603 0.1

Paper i cartró NE 200101 0.1
Draps bruts E 150202 0.03
Mescla de residus municipals NE 200301 3.16
Llimalles i rebaves de plàstic NE 120105 0.9

Per a l’emmagatzematge dels diferents residus, s’emmagatzemaran en contenidors 
(sòlids) o bidons (líquids), ubicats a l’interior de la nau, degudament senyalitzats per 
l’ús i contingut a què són destinats, i es gestionaran mitjançant transportistes i gestors 
autoritzats.
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- En referència a la protecció atmosfèrica, l’activitat es troba inclosa en l’apartat 06 02 
01 04, sense grup CAPCA, segons l’annex del Reial Decret 100/2011. Així mateix, 
disposa de dos focus emissors, amb les següents característiques:

Focus Grup i codi 
CAPCA Ø (m) H 

(m)
Focus 1. Xemeneia d’explusió 
d’aire 

06 02 01 04 0.5 9

Focus 2. Xemeneia d’explusió 
d’aire 

06 02 01 04 0.5 9

Es troba inclosa en l’annex I del Reial Decret 117/2003, però exclòs de l’annex II, ja 
que declara un consum de dissolvent de 0,1 t/any.

- Pel què fa a les aigües residuals, segons la documentació aportada, l’activitat no 
produirà cap tipus d’abocament d’aigües residuals industrials a la xarxa de 
clavegueram municipal, ja que no s’utilitza aigua ni durant el procés, la mecanització 
de les peces es realitza amb oli de mecanització per refrigerar i lubricar, ni per les 
neteges de les peces, les quals es realitzen mitjançant dissolvent, el qual és guardat i 
emmagatzemat en bidons. Així doncs, les aigües abocades són exclusivament 
sanitàries. 

En aquest sentit, l’activitat preveu un cabal d’ús i d’abocament de 115 m3/any, això és, 
un cabal mitjà de 0,5 m3/dia, d’aigües exclusivament sanitàries, les quals seran 
tractades a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Sant Feliu de Llobregat.

- Pel què fa als focus emissors de sorolls, l’activitat no comportarà de manera 
significativa l’emissió de sorolls, ni vibracions que puguin afectar a l’entorn. Les 
principals fonts de soroll son les màquines de mecanització, que es troben a l’interior 
de la nau, sobre silent-blocks per tal de reduir al màxim el seu impacte acústic i de 
vibracions.

- L’enllumenat exterior de l’establiment es composa d’enllumenat exterior industrial, 
enllumenat exterior de seguretat i enllumenat exterior ornamental. El conformen onze 
punts de llum tipus focus sobre columna, una sèrie punts de llum del tipus balises i 
punts de llum situats sobre parets (encastades o superficialment). L’encesa d’aquesta 
il·luminació serà programable, de manera que la instal·lació s’encén i s’apaga 
automàticament, i en horari nocturn (entre les 23h i la sortida del sol) l’enllumenat 
estarà apagat, d’acord amb el Decret 190/2015, de 25 d'agost.

A continuació s’estableixen les prescripcions per a cada un dels vectors ambientals 
avaluats.

4. ATMOSFERA: Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els 
següents límits d’emissió, així com la freqüència de mesura, d’acord amb l’establert a 
l’article 5.2 del Reial Decret 100/2011:

Focus Contamina
nt

Límit 
emissió

Freqüència 
de 
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mesurament
Focus 1. Xemeneia 
d’explusió d’aire 

PST 50 mg/Nm3 exempt

Focus 2. Xemeneia 
d’explusió d’aire 

PST 50 mg/Nm3 exempt

Els focus de procés queden exempts de mesura, d’acord amb els criteris marcats per 
la IT-AT-007, ja que el seu consum de dissolvent és inferior a 0,5 t/any.

L’establiment haurà de calcular anualment el seu consum de dissolvents i conservar la 
informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots 
els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o 
formant part de mescles.

En cas de superació del llindar de consum establert a l’annex II del Reial decret 
117/2003 per a la seva activitat, l’establiment ho haurà de comunicar al Servei de 
Vigilància i Control de l’Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat i realitzar, 
abans del 31 de març de l’any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostri el 
compliment dels límits d’emissió que li són d’aplicació.

Així mateix, i d’acord amb l’article 6 del Decret 139/2018, en cas que l’empresa sigui 
susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures 
preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures 
hauran d’estar establertes en un pla de control elaborat per l’empresa.

5. RESIDUS: L’activitat generarà el següent llistat de residus:

Residus generats Classe Codi Producció anual 
(t/any)

Llimadures i llimalla de 
metalls 

NE 120103 114

Olis sintètics de 
mecanització 

E 120110 3.78

Altres dissolvents i 
mescles de dissolvent 

E 140603 0.1

Paper i cartró NE 200101 0.1
Draps bruts E 150202 0.03
Mescla de residus 
municipals 

NE 200301 3.16

Llimalles i rebaves de 
plàstic 

NE 120105 0.9

Els residus han de ser retirats i tractats per un gestor autoritzat per l’ARC, i hauran 
d’estar emmagatzemats en un espai destinat a tal fi per tal d’evitar qualsevol 
abocament accidental i etiquetats convenientment.
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Els residus perillosos s’han d’emmagatzemar sota cobert i el temps 
d’emmagatzematge no superarà els sis mesos, i els residus líquids susceptibles de 
produir vessaments hauran d’estar dipositats en safates o recipients estancs.

L’activitat haurà de complir la normativa vigent, i específicament el Decret 197/2016, 
de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres 
generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya, el Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, la Llei 22/2011, de 28 
de juliol, de residus i sòls contaminats i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya.

6. AIGÜES RESIDUALS: Un cop revisada la documentació, s’informa que l’abocament 
de les aigües residuals exclusivament sanitàries, produïdes per l’empresa, i tramitat 
pel procediment simplificat, és conforme amb l’establert a l'article 31.2 del text refós del 
Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals, d’ara endavant RMAAR, 
publicat al BOPB de data 11 d'abril de 2019.

Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de sanejament procedents de l’activitat 
hauran de complir amb els límits establerts en el RMAAR. Així mateix, i a fi de portar a 
terme la inspecció i control de les aigües residuals, caldrà que l'activitat disposi de 
punts de mostreig de fàcil accés a cadascuna de les sortides on hi hagi connexió al 
clavegueram o a la xarxa metropolitana, d'acord amb l'article 60 del RMAAR.

El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals amb 
relació a l’abocament d’aigües residuals, serà de 5 anys, renovables automàticament 
en cas que no hi hagin modificacions  substancials d'acord amb l'article 33 del 
RMAAR.

7. INCENDIS: Segons l’article 43 de la LPCAA, l’activitat s’ha de sotmetre a informe 
preceptiu en matèria de prevenció d’incendis forestals, atès que l’activitat es troba 
ubicada en un municipi d’alt risc d’incendi.

En aquest sentit, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, en el seu informe 
ambiental en la prevenció d’incendis forestals de la indústria química de Molins de Rei, 
de data 6 de juny de 2019, estableix que vist l’emplaçament sobre mapes de 
cartografia temàtica, es comprova que està localitzada en sòl industrial i amb 
continuïtat amb superfície agrícola, per tant les competències del Servei no es veuen 
afectades.

D’altra banda, i segons l’informe municipal favorable de data 7 de juny de 2019, 
l’activitat haurà de preveure les següents prescripcions i condicions, pel què fa a la 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis:

El titular és responsable d’executar i mantenir les següents mesures de seguretat, així 
com les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació.

Un cop finalitzada la instal·lació, aquesta haurà de ser verificada dins del control inicial 
de l’activitat per part d’Entitat Col·laboradora de l’Administració
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Caldrà disposar dels certificats i informes d’assaig establerts en la SP-136 de la 
Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat.

8. SOROLLS, VIBRACIONS I ESCALFORS: Segons el mapa de capacitat acústica de 
Molins de Rei, l’establiment es troba ubicat en una àrea amb predomini de sòl 
industrial C2. L’activitat, pel que fa a les immissions a l’exterior, no podrà superar els 
següents valors:

Valors límits d’immissió en dB (A)
Zones de 
sensibilitat 
acústica i usos 
del sòl 

Horari diürn 
(7h – 21h) 

Horari vespertí 
(21h – 23h) 

Horari 
nocturn 
(23h – 
7h) 

C2. Predomini del 
sòl d’ús industrial 

65 65 55

Es recorda que els aparells susceptibles de produir vibracions han d’anar muntats 
sobre dispositius elàstics per evitar la transmissió de vibracions i soroll al sòl, a 
elements estructurals de la nau i als locals veïns complint amb la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de Protecció contra la contaminació acústica, el decret 176/2009, pel que 
s’aprova el seu Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.

El compliment d’aquestes indicacions s’haurà de comprovar en els controls periòdics 
per una entitat ambiental de control acreditada (EAC) o pels serveis tècnics 
municipals, si s’escau.

9. OLORS: Segons la documentació aportada, l’activitat no genera olors. En cas contrari, 
l’activitat haurà de posar-ho en coneixement de l’Ajuntament als efectes de revisió de 
llicència ambiental i efectuar les mesures pertinents a verificar en els controls periòdics 
per una entitat ambiental de control acreditada (EAC) o pels serveis tècnics 
municipals, si s’escau.

10. CAMPS MAGNÈTICS: Segons la documentació aportada, l’activitat no genera 
emissions radioelèctriques. En cas contrari, l’activitat haurà de posar-ho en 
coneixement de l’Ajuntament als efectes de revisió de llicència ambiental i efectuar els 
controls pertinents per verificar que es compleix la normativa vigent, si s’escau.

11. REGLAMENTACIÓ INDUSTRIAL: La instal·lació elèctrica ha de complir amb el Reial 
decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, així com qualsevol altra 
normativa d’aplicació.

Les instal·lacions sotmeses a reglamentació industrial hauran de donar compliment a 
les normatives que els hi són d’aplicació, i disposar de les ultimes revisions que els hi 
pertoqui.

12. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA: L’activitat està situada en una zona de protecció 
moderada (E3), segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
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Catalunya. Per tant, atenent les característiques de la zona, la il·luminació exterior ha 
de complir les condicions següents:

a) Tipus de làmpades: Les làmpades han de ser de tipus III (que tinguin menys del 15 % 
de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 
i 780 nm), en horari de vespre o de nit. En el cas de no poder justificar 
documentalment els criteris esmentats, s’accepten les làmpades que emeten llum de 
temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 4.200 K. Les làmpades han 
de ser de classe A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives 
de la Unió Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de 
seguretat, senyals i anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc.

b) El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llums ha  de ser com a 
màxim del 10%, en horari de vespre i 5% en horari de nit.

c) El valor màxim d’intensitat lluminosa emesa per un llum, no ha de superar el valor de 
10.000 cd.

Així mateix, s’haurà de complir el que s’estableix al Reial decret 1890/2008, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries, així com 
qualsevol altra normativa d’aplicació.

Sisè.- Informar a les parts interessades del procediment administratiu (4/2020/LLIAM) 
sobre la present proposta de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 
quinze (15) dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions 
que considerin oportuns.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

5. Innovació i Empresa. Expedient núm. 5/2020/LLIAM. 
 
Emete poposta de esolucó povsonal especte a la llcènca ambental (2019-LA-02) 
sol·lctada pe la mecantl CARROSSERIES BOFILL SL, pe desenvolupa l’actvtat 
(1) d’aplcacó de venssos no gassos, pntues, laques  tnts d’mpessó sobe 
qualsevol supot  la cuta  assecat coesponents quan la quanttat emmagatzemada 
d’aquestes substànces en els talles és supeo a 1000 Kg /o amb una supefíce 
supeo a 500 m2 (annex II. 12.3 de la LPCAA)  (2) fabcacó de maqunàa /o 
poductes metàl·lcs dvesos /o seallees (annex III. 14 de la LPCAA) a l’establment 
stuat al cae Hota, 6, nau 4, de Molns de Re.

Fets
1. En data 17 d’abril de 2019 la mercantil Carrosseries Bofill SL, en endavant, la 

sol·licitant, va presentar davant l’Ajuntament de Molins de Rei, en endavant, el 
consistori, sol·licitud de llicència ambiental per tal d’iniciar una activitat 
classificada a l’annex II del la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats (LPCAA), epígraf 12.3.- Aplicació de 
vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport 
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i la cuita i l’assecat corresponent” a l’establiment situat  al carrer Horta, 6, nau 
4.

Conjuntament amb la darrera sol·licitud la sol·licitant va presentar la 
documentació següent: (I) projecte tècnic sense visar i redactat a data de març 
de 2019 on s’indica que l’activitat a realitzar és mecanitzat de peces 
metàl·liques i acabat superficial de pintura.; (II) NIF i escriptura constitució de la 
mercantil sol·licitant; (III) DNI del representant de la mercantil sol·licitant; (IV) 
declaració responsable coincidència documentació física i electrònica; (V) 
autorització de representació a favor del senyor Josep Rodon Ginesta; i (VI) 
acreditació de la direcció del projecte tècnic per part del senyor Josep Rodon 
Ginesta.

2. En data 3 de maig de 2019 el consistori va sol·licitar diversos informes 
preceptius respecte a la tramitació de sol·licituds de llicència ambiental. 
Concretament va sol·licitar informe integrat de la PMMA, informe en matèria de 
protecció de l’ambient atmosfèric i informe en la prevenció d’incendis forestals.

3. El mateix 3 de maig de 2019 la tècnica d’activitats municipal va emetre informe 
municipal de suficiència desfavorable on detalla un seguit de deficiències a 
esmenar. Posteriorment, en data 15 de maig de 2019 es va notificar a la 
sol·licitant les darreres deficiències manifestades per la tècnica municipal 
d’activitats.

4. En data 22 de maig de 2019 el consistori va emetre liquidació de la taxa pels 
serveis d’intervenció integral de les activitats, la qual es va liquidar el mateix 
dia.

5. En data 30 de maig de 2019 el consistori va rebre requeriment de la Ponència 
Metropolitana d’Avaluació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en 
endavant PMAA, on detalla un seguit de deficiències en la documentació de la 
sol·licitant que ha d’esmenar. Posteriorment, en data 22 de juliol de 2019 el 
consistori va notificar a la sol·licitant les darreres esmenes manifestades per la 
PMAA.

6. En data 13 de juny de 2019 la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi va emetre informe ambiental en la prevenció d’incendis 
forestals de serralleria al terme municipal de Molins de Rei en relació a 
l’activitat pretesa per la sol·licitant, on conclou que atès l’ emplaçament sobre 
mapes de cartografia temàtica, es comprova que està localitzat en sòl urbà-
industrial, situat a 340 m del Parc Natural Serra de Collserola. Aquesta activitat 
si be es troba situada a menys de 500 metres de la superfície forestal, no es 
troba en contacte directe sobre ella. No es considera necessari que l’activitat 
adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d’incendis forestals 
sempre i quan el polígon industrial on s’ubica l’activitat compleixi amb allò que 
estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals. 

7. En data 1 de juliol de 2019 la sol·licitant va presentar al consistori instància on 
aporta annex al projecte d’activitat per a esmenar les deficiències traslladades, 
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redactat per l’enginyer industrial Josep Rodon Ginesta, col·legiat núm. 14.049 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (CEIC)  sense visar i redactat 
a data de juny de 2019.

8. El mateix dia 1 de juliol de 2019 la sol·licitant va presentar certificat de 
compatibilitat urbanística.

9. En data 11 de juliol de 2019 el consistori va traslladar a la PMAA la nova 
documentació d’esmena aportada per la sol·licitant i l’informe en la prevenció 
d’incendis forestals de serralleria al terme municipal de Molins de Rei emès el 
13 de juny de 2019 per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió 
del Medi en relació a l’activitat pretesa per la sol·licitant.

10. En data 2 d’agost de 2019 el sol·licitant presenta al consistori autorització 
d’abocament d’aigües per ser remesa a la PMAA

11. En data 26 d’agost de 2019 el tècnic d’urbanisme municipal va emetre certificat 
de compatibilitat urbanística favorable on  conclou que l’activitat de serralleria, 
que la sol·licitant  pretén dur a terme al carrer de l’Horta, 6, nau 4, és 
compatible amb el règim dels usos urbanístics que li són d’aplicació a la 
parcel·la i edificació on es proposa, i alhora amb les disponibilitats inherents als 
serveis públics municipals que requerirà la dita activitat. Tot això en els termes i 
condicions que apareixen reflectits en el cos del present informe.

12. En data 27 d’agost de 2019 la secretària municipal del consistori va emetre 
certificat conforme el 26 d’agost de 2019 el tècnic municipal d’urbanisme va 
emetre el darrer informe municipal favorable sobre la compatibilitat urbanística 
del sòl respecte a l’activitat prestesa per la sol·licitant.

13. En data 9 de setembre de 2019 la sol·licitant va presentar instància al consistori 
on exposa que es tingui per aportat a la tramitació de la llicència ambiental 
sol·licitada el certificat de compatibilitat urbanística emes pel propi consistori. 
Posteriorment, el 13 de setembre de 2019 el consistori va remetre a la PMAA el 
darrer certificat favorable de compatibilitat urbanística respecte l’activitat 
pretesa per la sol·licitant.

14. En data 30 de setembre de 2019 el consistori va rebre informe en matèria de 
protecció de l’ambient atmosfèric emès per la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic el 18 de setembre de 2019, on conclou, en relació a 
l’activitat pretesa per la sol·licitant, que segons la documentació presentada i 
pel tipus de procés que s’hi duu a terme no s’escau fixar condicions al 
respecte. 

15. En data 26 de setembre de 2019 la PMAA va emetre informe sobre la 
verificació formal de documentació i la suficiència i idoneïtat del projecte 
presentat per la sol·licitant.

16. En data 2 de novembre de 2019 l’alcalde de Molins de Rei va dictar edicte pel 
qual acorda donar compliment al tràmit d’informació pública i informació veïnal 
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previst a la LPCAA per a la tramitació de les sol·licituds de llicències 
ambientals.

17. En data 1 de desembre de 2020 el consistori, dins del tràmit d’informació 
veïnal, va notificar la tramitació d’una llicència ambiental a la mercantil 
confrontant a la nau on la sol·licitant pretén desenvolupar l’activitat pretesa.

18. En data 6 de novembre de 2019 es va publicar al e-tauler del consistori edicte 
sobre la tramitació de la llicència ambiental sol·licitada pel sol·licitant.

19. En data 13 de novembre de 2019 es va publicar DOGC el darrer edicte emès 
per l’alcalde de Molins de Rei on s’exposa la tramitació de la llicència ambiental 
sol·licitada pel sol·licitant i l’inici d’un termini de trenta dies hàbils per presentar 
les al·legacions i manifestacions que es considerin oportunes, així com accedir 
a tota la informació disponible sobre el procediment concret 

20. En data 12 de gener de 2020 la cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana va emetre 
informe on exposa que no s’ha presentat al registre d’entrada municipal cap 
instància i/o al·legació respecte al tràmit d’informació pública i informació veïnal 
de la tramitació de la llicència ambiental sol·licitada pel sol·licitant.

21. En data 22 de gener de 2020 la tècnica d’activitats municipal va emetre informe 
on exposa que complerts els tràmits d’informació pública i informació veïnal, no 
s’han presentat al·legacions al respecte.

22. En data 26 de gener de 2021 la secretària del consistori va emetre el 
corresponent certificat de no al·legacions respecte als tràmits d’informació 
pública i informació veïnal de la tramitació de la sol·licitud de llicència ambiental 
(2019-LA-02), que posteriorment es va remetre a l’AMB el 5 de febrer de 2021.

23. En data 22 d’abril de 2021 el consistori va rebre el corresponent informe 
integrat de la Ponència Metropolitana d’Avaluació Ambiental de l’AMB respecte 
els vectors ambientals del sol·licitant.

24. El 29 d’abril de 2021 la tècnica municipal d’activitats va emetre informe tècnic 
sobre la llicència ambiental d’una industria de serralleria amb pintura, titularitat 
del sol·licitant on proposa, entre d’altres aspectes, (I) atorgar llicència municipal 
ambiental a la sol·licitant per exercir l’activitat de serralleria pel mecanitzat de 
peces metàl·liques i acabat superficial de pintura classificada com Annex II 
12.3 [...]; (II) supeditar l’exercici de l’activitat a presentar escaients controls 
inicials a l’inici de l’activitat mitjançant els corresponents informes normatius; 
(III) els controls periòdics  i revisió de la llicència ambiental sol·licitada i (IV) un 
seguit de condicions.

25. En data 27 d’abril de 2022 l’assessor jurídic municipal va emetre informe jurídic 
favorable per continuar amb la tramitació de la sol·licitud de llicència ambiental 
(2019-LA-02) i realitzar els tràmits restants, entre els quals es troba emetre la 
corresponent proposta de resolució provisional, per tal que l’òrgan competent 
finalment n’emeti resolució definitiva.
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Fonaments de dret

1. D’acord que la documentació de l’expedient administratiu relatiu a la tramitació 
de la sol·licitud de la llicència ambiental (2019-LA-02) compleix amb les 
previsions de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.

2. De conformitat amb l’article 7.2 de la LPCAA, tot i que hi ha dues activitats 
preteses per la sol·licitant amb règims d’intervenció diferents a desenvolupar en 
un mateix establiment, l’activitat de l’ annex III.14.- fabricació de maquinària i/o 
productes metàl·lics diversos i/o serralleries, sotmesa a priori al règim 
d’intervenció administratiu de la comunicació prèvia “ambiental”, resta finalment 
sotmesa al règim d’intervenció administratiu de llicència ambiental, ja que l’altra 
activitat de l’annex II. 12.3 (Aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i 
tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i assecat corresponents quan 
la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és superior 
a 1000 Kg i/o amb una superfície superior a 500 m2) pretesa per la sol·licitant 
es configura com una activitat amb un grau d’incidència ambiental més elevat 
sotmesa a aquest darrer règim administratiu d’intervenció de llicència 
ambiental.

En aquest context, és ajustat a dret tramitar i resoldre en una única resolució la 
sol·licitud de la sol·licitant per desenvolupar dues activitats a les quals, d’acord 
amb l’article 7.2 de la LPCAA se’ls aplica el règim d’intervenció administratiu de 
llicència ambiental.

3. D’acord que l’expedient administratiu relatiu a la tramitació de la sol·licitud de la 
llicència ambiental (2019-LA-02) s’ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(LPCAA).

4. D’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats; amb l’informe jurídic municipal, amb l’informe tècnic 
municipal que incorpora l’informe integrat ambiental emès per la Ponència 
Metropolitana d’Avaluació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5. D’acord amb l’article 45 de la LPCAA, el qual exposa que a la vista de les 
al·legacions efectuades en el tràmit d'informació pública, dels informes emesos 
i de l'avaluació de la incidència ambiental o, si escau, del que resulti de la 
declaració d'impacte ambiental, l'òrgan tècnic ambiental municipal o comarcal 
emet l'informe integrat i l'òrgan competent municipal elabora la proposta de 
resolució provisional.

6. D’acord que la Junta de Govern Local és l’òrgan competent municipal per 
elaborar la proposta de resolució provisional de la sol·licitud de llicència 
ambiental (2019-LA-02) conformitat amb el Decret d’alcaldia 571 de data 20 de 
març de 2020.
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Vist l’informe - proposta de Junta de Govern Local formulat en data 10 de maig de 
2022 per la Cap de Negociat d’Empresa, amb la conformitat dels Serveis Jurídics 
municipals en data 10 de maig de 2022.

Emetre proposta de resolució provisional respecte a la llicència ambiental (2019-
LA-02) sol·licitada per la mercantil CARROSSERIES BOFILL SL, per desenvolupar 
l’activitat (1) d’aplicació de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d’impressió 
sobre qualsevol suport i la cuita i assecat corresponents quan la quantitat 
emmagatzemada d’aquestes substàncies en els tallers és superior a 1000 Kg i/o amb 
una superfície superior a 500 m2 (annex II. 12.3 de la LPCAA) i (2) fabricació de 
maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o serralleries (annex III. 14 de la LPCAA) 
a l’establiment situat al carrer Horta, 6, nau 4, de Molins de Rei:

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Atorgar llicència ambiental (2019-LA-02) a la mercantil 
CARROSSERIES BOFILL SL, per desenvolupar l’activitat (1) d’aplicació de vernissos 
no grassos, pintures, laques i tints d’impressió sobre qualsevol suport i la cuita i 
assecat corresponents quan la quantitat emmagatzemada d’aquestes substàncies en 
els tallers és superior a 1000 Kg i/o amb una superfície superior a 500 m2 (annex II. 
12.3 de la LPCAA) i (2) fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos i/o 
serralleries (annex III. 14 de la LPCAA) a l’establiment situat al carrer Horta, 6, nau 4, 
de Molins de Rei.

Segon.- Supeditar l’exercici de l’activitat a la presentació prèvia, abans de l’inici 
de l’activitat, de:

· L’acta de control ambiental inicial, realitzat per una Entitat Ambiental de Control 
degudament acreditada, d’acord amb les prescripcions previstes als articles 69 i 70 de 
LPCAA.

· El certificat tècnic final d’activitat emès pel tècnic competent, indicant que l’activitat 
dona compliment al projecte, annex/es i mesures indicades a la present llicència 
ambiental.

· L’acta de control en matèria de prevenció contra incendis, realitzat per una Entitat 
Ambiental de Control degudament acreditada.

El titular de la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d’una 
entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’acreditar el compliment dels requisits 
exigibles en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi i les determinacions 
ambientals exigibles.

Tercer.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-02), la 
mercantil CARROSSERIES BOFILL SL, que la llicència ambiental esmentada està 
sotmesa, segons les prescripcions de l’article 71 de la LPCAA, a la presentació d’un 
control periòdic cada sis (6) anys, per part d’una Entitat Ambiental de Control 
degudament acreditada.
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Aquesta acció de control periòdic  té per objecte garantir l’adequació permanent  de les 
activitats als requeriments legals aplicables, i específicament, als requeriments fixats 
en l’autorització o llicència ambiental, amb la incorporació de modificacions no 
substancials.

Quart.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-02), la 
mercantil CARROSSERIES BOFILL SL, que la llicència ambiental esmentada està 
subjecta, segons les prescripcions de l’article 62 de la LPCAA, a les revisions 
periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus.

Cinquè.- Informar i advertir al titular de la llicència ambiental (2019-LA-02), la 
mercantil CARROSSERIES BOFILL SL,, que la llicència ambiental esmentada 
romandrà sotmesa al compliment de les condicions que s’assenyalen a continuació:

1. Cal aplicar totes i cada una de les condicions que s’estableixen en el projecte redactat 
per l’enginyer industrial Josep Rodon Ginesta amb núm. de col·legiat col·legiat núm. 
14.049 del (CEIC) sense visar, amb registres d’entrada núm. 7271 de data 17.04.2019 
el projecte i núm. 11529 de data 01.07.2019 l’annex.  Cal  aportar Certificat Final emès 
pel tècnic competent, indicant que l’activitat dona compliment al projecte, annex i les 
mesures indicades en la present llicència. 

2. Cal aplicar totes i cada una de les condicions del informe ambiental de l’activitat 
titularitat de CARROSSERIES BOFILL SL. emès per la Ponència Metropolitana 
d’Avaluació Ambiental amb data 22 d’abril de 2021, sens perjudici d’haver de complir 
totes les  condicions de caràcter general i particular que s’estableixen en la legislació 
vigent.

3. ATMOSFERA: Segons l’annex VI de la LPCAA l’activitat s’ha de sotmetre a informe 
preceptiu en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric de l’òrgan ambiental del 
departament competent per la qual cosa és fa constar l’informe emès per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de data 18 de setembre del 2019, on 
s’indica que segons la documentació presentada i pel tipus de procés que s’hi duu a 
terme no s’escau fixar condicions al respecte.

4. RESIDUS: L’activitat s’ha de donar d’alta com a productor de residus.

Els residus generats seran els següents:

Residus generats Classe Codi CER Quantitat 
anual

Residus metàl·lics NE 200140 4000 Kg
Residus Fusta NE 170201 100 Kg
Residus Pintura E 080111 130 Kg
Carbó actiu saturat i filtres 
de llana mineral 

E 150202 110 Kg

Pots de pintura buits E 150110 20 Kg
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Paper i cartró NE 200101 100 Kg
Draps bruts E 150202 20 Kg

S’ha de disposar dels contenidors necessaris per a la recollida selectiva dels residus 
generats, els quals seran retirats a través de transportista i gestor autoritzat per l’ 
Agència de Residus de Catalunya (ARC).

El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els 6 mesos, i 
s’hauran d’emmagatzemar sota cobert i els residus líquids en zona pavimentada, amb 
un sistema de recollida dels possibles vessaments.

L’activitat ha de complir amb la normativa vigent, i específicament el Decret 93/1999, 
de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
Residus i sòls contaminats i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, així com 
realitzar els controls inicial i periòdics a través d’una EAC o pels serveis tècnics 
municipals, si s’escau, per a verificar que és compleixen les condicions establertes.

5. AIGÜES RESIDUALS: Pel que fa a les aigües residuals abocades per l’activitat, 
segons la documentació aportada per l’Ajuntament de Molins de Rei, aquestes són 
exclusivament sanitàries i/o assimilables a domèstiques.

L’Ajuntament presenta la sol·licitud referent a l’abocament exclusiu d’aigües residuals 
sanitàries a la xarxa de clavegueram de l’activitat CARROSSERIES BOFILL SL, on es 
declara un punt d’abocament i un cabal d’abocament mitjà de 0,10 m3/dia.

Les aigües seran tractades a l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat.

Analitzada la documentació presentada, s’informa que l’abocament d’aigües residuals 
exclusivament sanitàries, produïdes per CARROSSERIES BOFILL, SL, per a 
desenvolupar l’activitat de serralleria amb totes les feines de treball amb metall 
(soldadura, mecanitzat, tall, forat, plec, etc,) de planxes o perfils metàl·lics de tot tipus, 
per tal d’obtenir l’estructura o producte destinat (baranes, portes, carrosseries de 
camions, o estructures metàl·liques, etc.), al carrer de l’Horta, núm. 6, nau 4, del 
polígon industrial El Pla del municipi de Molins de Rei, és conforme a l’establert a 
l’article 31.2 del Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals, publicat al 
BOPB de data 11 d'abril de 2019, d’ara en endavant RMAAR.

Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de sanejament procedents de l’activitat 
hauran de complir amb els límits establerts en el RMAAR.

A fi de portar a terme la inspecció i control de les aigües residuals, caldrà que l'activitat 
disposi de punts de mostreig de fàcil accés a cadascuna de les sortides on hi hagi 
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connexió al clavegueram o a la xarxa metropolitana, d'acord amb l'article 60 del 
RMAAR.

Termini: El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals 
amb relació a l’abocament d’aigües residuals, serà de 5 anys, renovables 
automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb 
l'article 33 del RMAAR.

6. INCENDIS: Segons els annexos de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
l’establiment no està sotmès a un control preventiu per part de l’Administració de la 
Generalitat en matèria d’incendis per ser un establiment tipus AH, amb risc d’incendi 
baix i superfície construïda inferior a 1.500 m2. 

En quant a protecció d’incendis, el titular és responsable d’executar i mantenir les 
mesures de seguretat, així com les previstes a la documentació tècnica, i les 
establertes per la reglamentació d’aplicació.

Un cop finalitzada la instal·lació, aquesta haurà de ser verificada dins del control inicial 
de l’activitat per part d’Entitat Col·laboradora de l’Administració en matèria de protecció 
contra incendis. 

Caldrà disposar dels certificats i informes d’assaig establerts en la SP-136 de la 
Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat.

D’altra banda, l’informe de prevenció d’incendis forestals de la Direcció General de 
Forests de la Generalitat de Catalunya, de data 15 de maig de 2019, indica que vist 
l’emplaçament de l’activitat sobre els mapes de cartografia temàtica, es comprova que 
està localitzada en sòl urbà/industrial, situat a 340 metres del Parc Natural de la Serra 
de Collserola. Aquesta activitat si bé es troba a menys de 500 metres de la superfície 
forestal, no es troba en contacte directe sobre ella. No es considera necessari que 
l’activitat adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d’incendis forestals 
sempre i quan el polígon industrial on s’ubica l’activitat compleixi amb allò que 
estableix la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats 
en terrenys forestals.

7. SOROLLS, VIBRACIONS I ESCALFORS: D’acord amb la documentació presentada, 
consta que, l’activitat està en funcionament de 8:00h a 18:00h i que les principals fonts 
de soroll són les màquines de plegar o tallar. Tota la maquinària es troba en l’interior 
de la nau, sobre silent-blocks per tal de reduir al màxim el seu impacte acústic i de 
vibracions.
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Segons l’ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions del municipi de 
Molins de Rei aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en data 26 de març de 2015, i el 
mapa de capacitat acústica, l’activitat està ubicada en zona de sensibilitat acústica 
baixa C-2, amb predomini de sòl d’ús industrial.

Pel que fa a les immissions produïdes no podrà superar els següents valors:

Valors límits d’immissió en dB (A) 
Zones de 
sensibilitat 
acústica i 
usos del sòl 

Horari 
diürn 
(7h – 21h) 

Horari vespertí 
(21h – 23h) 

Horari 
nocturn 
(23h – 7h) 

C2. Predomini 
del sòl d’ús 
industrial 

65 65 55

Ld, Le i Ln : índex d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, 
respectivament.

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als 
usos de sòl (B3), (C1) i (C2) i el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).

Els aparells susceptibles de produir vibracions han d’anar muntats sobre dispositius 
elàstics per evitar la transmissió de vibracions i soroll al sòl, a elements estructurals de 
la nau i als locals veïns complint amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció 
contra la contaminació acústica, el Decret 176/2009, pel que s’aprova el seu 
Reglament, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.

El compliment d’aquestes indicacions s’haurà de comprovar en el control inicial i 
controls periòdics per una entitat ambiental de control acreditada (EAC) o pels serveis 
tècnics municipals, si s’escau.

8. OLORS: Segons la documentació aportada l’activitat no generarà olors considerables. 
En cas contrari, l’empresa vetllarà per tal que no es produeixin olors detectables fora 
dels recinte, determinats per la mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat 
industrial i ho posarà en coneixement de l’Ajuntament als efectes de revisió de llicència 
ambiental i efectuar les mesures pertinents a verificar en els controls periòdics per una 
EAC o pels serveis tècnics municipals, si s’escau.

9. CAMPS MAGNÈTICS: Segons la documentació aportada, l’activitat no genera 
emissions radioelèctriques. En cas contrari, l’activitat haurà de posar-ho en 
coneixement de l’Ajuntament als efectes de revisió de llicència ambiental i efectuar els 
controls pertinents per verificar que es compleix la normativa vigent, si s’escau.
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10. REGLAMENTACIÓ INDUSTRIAL: La instal·lació elèctrica ha de complir amb el Reial 
decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries, així com qualsevol altra 
normativa d’aplicació.

Les instal·lacions sotmeses a reglamentació industrial hauran de donar compliment a 
les normatives que els hi són d’aplicació, i disposar de les ultimes revisions que els hi 
pertoqui.

11. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA: L’activitat està situada en una zona de protecció 
moderada (E3), segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya. Per tant, atenent la vulnerabilitat de la zona, la il·luminació exterior ha de 
complir les condicions següents:

a) Tipus de làmpades: Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons definició de 
l’apartat 1 de l’Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost). En el cas de no poder 
justificar documentalment els criteris esmentats s’accepten les làmpades de 
temperatura de color igual o inferior a 4.200 K. Les làmpades han de ser de classe A, 
A+ o A++.

b) El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser com 
a màxim del 5%.

c) El valor màxim de la luminància en rètols, en funció de la superfície del rètol, en cas 
de disposar-ne, no ha de superar els valors de la taula següent:

Superfície del rètol o 
senyal

Luminància màxima 
(cd/m2)

S ≤2 m2 800

2 m2 < S ≤ 10 m2 600
S > 10 m2 400

Així doncs, s’haurà de complir el que s’estableix en el Decret 190/2015, de 25 d’agost, 
de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (modificada per la Llei 2/2014, de 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) i al Reial 
decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries, així com qualsevol altra normativa d’aplicació.

Sisè.- Informar a les parts interessades del procediment administratiu (5/2020/LLIAM) 
sobre la present proposta de resolució provisional, perquè en el termini màxim de 
quinze (15) dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions 
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que considerin oportuns.
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

6. Sanitat. Expedient núm. 45/2022/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 – Març 2022

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 març 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

12022002300 A-2205 1.807,74 € QUATRE POTES GOS I GAT, SL 31/03/2022 07/04/2022

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 12022000012697. 

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 
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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 25 d’abril de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 29 d’abril 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
QUATRE POTES 
GOS I GAT, SL

12022002300 SERVEI DE RECOLLIDA, 
ACOLLIDA I CUSTÒDIA 
D'ANIMALS PERDUTS, 
ABANDONATS O 
ENSALVATGITS – MARÇ 1.807,74 €

TOTAL 1.807,74 €

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 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 març de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi
Númer
o Import Nom proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

120220023
00 A-2205 1.807,74 

€
QUATRE 
POTES GOS I 

31/03/2
2 07/04/22 12022000012

697
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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.

7. Serveis Socials. Expedient núm. 46/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
Fundació Privada Canigó, pel servei de bugaderia de la Llar d’Avis el mes de  
març 2022

 Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de la factura de Fundació Privada 
Canigó pels serveis prestats a la Llar d’Avis el mes de març 2022.

Atès que el Servei de bugaderia de la Llar d’Avis Dr. Mestres, el mes de març 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 la factura següent:

Codi Número Import Nom proveïdor Data 
Factura

Data 
Recepció

12022002136 22/129 404,35 FUNDACIO 
PRIVADA CANIGÓ 31/03/22 1/04/22

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 12022000013063.

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 20 d’abril 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.
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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 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 25 d’abril de 2022.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 27 d’abril 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

FUNDACIÓ PRIVADA 
CANIGÓ

12022002136 Servei de bugaderia Llar 
d’Avis gener

404,35€

TOTAL 404,35€

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 la factura 
corresponent a Fundació Privada Canigó pels serveis prestats a la Llar d’Avis el mes 
de març 2022, que es relacionen a continuació:
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Codi Númer
o Import Nom proveïdor Data 

Factura

Data 
Recepci

ó
RC

12022002136 22/129 404,35 FUNDACIO 
PRIVADA CANIGÓ 31/03/22 1/04/22 1202200

0013063

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.

8. Serveis Socials. Expedient núm. 48/2022/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 març 
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 març 2022.

Atès que el Servei de cuina de la Llar d’Avis Dr. Mestres, el mes de març 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 Nom proveïdor Data 
Factura

Data 
Recepció

12022002258 3130009976 224,19 SERUNION 31/03/22 5/04/22
12022002257 3130009975 8500,16 SERUNION 31/03/22 5/04/22

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 12022000012750.

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 12 d’abril 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 
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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 Cap de Negociat de Serveis 
Socials, de data 25 d’abril de 2022.

Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 27 d’abril 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

SERUNION ALIMENTACIO 
SALUDABLE, SLU

12022002257 Servei de cuina Llar d’avis 
mes de març 

8500,16€

SERUNION ALIMENTACIO 
SALUDABLE, SLU

12022002256 Regularització servei de 
cuina

224,19€

TOTAL 8724,35€

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.
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Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent”.

La Junta de Govern 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 març 2022, que es relacionen a continuació:

Codi Número Import Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12022002258 3130009976 224,19 SERUNION 31/03/22 5/04/22 1202200
0012750

12022002257 3130009975 8500,16 SERUNION 31/03/22 5/04/22 1202200
0012750

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. Ocupació. Expedient núm. 49/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
REPARTO DE CORRESPONDENCIA URBANO, pel servei de repartiment cartells 
Forma’t – Cursos FOAP

Atès que part del servei de repartiment de cartes i documentació administrativa de 
l’Ajuntament de Molins de Rei va a càrrec de l’empresa Reparto de Correspondència 
Urbano, SL.

Atès que la utilització d’aquest servei és del tot imprescindible per al funcionament 
ordinari de l’Ajuntament.

Atès que no existeix cap contracte de repartiment de productes comunicatius

Atès que s’ha presentat a la intervenció municipal per a la seva comptabilització la 
següent factura :

Codi factura Concepte Import

12022000021 Cartells urgents Dept JOAN GARCIA NIETO ref. 
FORMA’T 48,40 €
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Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 5600/241103/22699 
“Despeses diverses SEFED” per fer front a la despesa d’acord amb la reserva de 
crèdit amb codi 12022000013355, per import de 48,40 €.

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.

Vistos els articles 216 i 207 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL obre els efectes i la resolució dels departaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’art. 11.2.c 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 data 28 d’abril de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’interventor accidental de data 29 d’abril 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:

Codi factura Concepte Import

12022000021 Cartells urgents Dept JOAN GARCIA NIETO ref. 
FORMA’T 48,40 €

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 reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pel servei prestat en el 
repartiment de cartells Forma’t – Cursos FOAP, que es relaciona a continuació:

Codi factura Concepte Import

12022000021 Cartells urgents Dept JOAN GARCIA NIETO ref. 
FORMA’T 48,40 €

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.

10. Sanitat. Expedient núm. 51/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
GATS DEL CARRER, pel servei de control i manteniment de gats del carrer del 
primer trimestre del 2022

Atès que l’empresa GATS DEL CARRER ha presentat la factura relativa al control i 
manteniment de colònies de gats del carrer del primer trimestre 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

12022002176 259 1.270,50 € GATS DEL CARRER 02/04/2022 02/04/2022

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 12022000014061. 

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’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 27 d’abril de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 29 d’abril 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
GATS AL 
CARRER

12022002176 Servei de control i manteniment de 
gats del carrer del primer trimestre 
del 2022

1.270,50 €
TOTAL 1.270,50 €

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.
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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 GATS DEL CARRER, amb NIF ESG65860256 pel servei de 
control i manteniment de colònies de gats de carrer durant el primer trimestre de 2022, 
que es relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12022002176 259 1.270,50 
€

GATS DEL 
CARRER

02/04/2
2 02/04/22 1202200001406

1

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.

11. Programes específics. Expedient núm. 52/2022/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 d’abril de 2022

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

12022002977
V22-
FAC01678 5.005,64 R5800395E

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/04/2022
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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. 12022000016075.

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 negociat de programes 
específics, de data 4 de maig de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 9 de maig 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 
Tarrés

12022002977 Servei dinamització, acollida, 
acompanyament i informació per a 
persones nouvingudes a Molins de 
Rei, durant el mes d’abril 2022

5.005,64 €

TOTAL 5.005,64 €

Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.
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L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés amb NIF. R5800395E, pel servei prestat de 
dinamització, acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a 
Molins de Rei, durant el mes d’abril de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import NÚM. RC
12022002977 V22-FAC01678 5.005,64 12022000016075

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.

12. Cultura. Expedient núm. 53/2022/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 d’abril de 2022

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes d’abril 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 Import NIF Nom proveïdor Data Factura
12022002996 F22-784 2.139,92€ A61046017 7 I TRIA, SLU 30/04/2022

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. 
12022000016183.

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.

javascript:GemaUtilities_openInvoiceDetail(%225350400936435700106750%22);


Acta JGL 17/05/2022
 SEC/SCC/red

49/52
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

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 5 
de maig de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 9 de maig 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 12022002996 Gestió Federació Obrera - abril 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:
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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 d’abril de 2022, que es relaciona a continuació:
Codi Número Import RC Núm.
12022002996 F22-784 2.139,92€ 12022000016183

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.

13. Serveis Socials. Expedient núm. 54/2022/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 d'abril 2022

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes d’abril 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 Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció

12022002976
V22-
FAC01677 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/04/2022 03/05/2022

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 12022000016217.

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 
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municipal vigent, i el Decret número 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 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 la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 5 
de maig de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 9 de maig 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 
Tarrés 12022002976 Centre Obert mes d’abril 2022 2.809,59€

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 d’abril de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import

Nom 
proveïdo
r

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

120220029 V22- 2.809,5 FUNDACI 30/04/202 03/05/202 120220000162
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76 FAC01677 9€ O PERE 
TARRES

2 2 17

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.

14.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

15.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

16.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.30 hores..

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

L'Alcalde

08/06/2022  16:56:36

Xavi Paz Penche

La Secretària

09/06/2022   15:22:53

Sandra Castelltort Claramunt
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