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23/2022/JGL 

A C T A

de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Molins de Rei que es dugué a terme el dia 25 d'octubre de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:19 hores del dia 25 d'octubre de 2022 es reuneix 
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la 
Corporació, en sessió extraordinària i urgent 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
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Ainoa Garcia Ballestin Regidora PSC
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 21/10/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 23/2022/JGL.

ORDRE DEL DIA
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A – ASSUMPTES A DECIDIR

1. Oficina Administrativa SIT. Expedient num. 3/2022/COSOB. 
 
Aprovar l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte bàsic i executiu de 
reurbanització del Passeig Pi i Margall, entre l’Av València i el carrer Canal de la 
Infanta”, de Molins de Rei

Atès que mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària, de 5 d’abril 
de 2022, es va aprovar inicialment, i si s’escau definitivament, el “Projecte bàsic i 
executiu de reurbanització del Passeig Pi i Margall, entre l’Av València i el carrer 
Canal de la Infanta” de Molins de Rei i l’Estudi de Seguretat i Salut que l’acompanya, 
que va quedar aprovat definitivament en no presentar-se al·legacions, d’acord amb el 
certificat emès per la Secretària de la Corporació en data 9 de juny de 2022.

Atès l’informe del negociat d’oficina tècnica, de 4 de maig de 2022, en el que es 
justifica la necessitat de contractar externament l’execució de l’obra del “Projecte bàsic 
i executiu de reurbanització del Passeig Pi i Margall, entre l’Av. València i el carrer 
Canal de la Infanta” de Molins de Rei, d’acord amb l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

Vist que la Regidora de Serveis Centrals (per delegació de l’Alcalde, decret núm. 548 
de 04/04/2022), en data 11 de maig de 2022, va acordar la incoació de l’expedient 
administratiu que ha de regir la contractació de les obres esmentades, d’acord amb 
l’art. 116.1 LCSP.

Atesa la Memòria justificativa del contracte, de 27 de setembre de 2022, emesa per 
l’arquitecte de l’oficina tècnica, per l’inici del procediment de contractació esmentat, on 
s’estableix un pressupost base de licitació de 410.417,83 €, IVA inclòs, i un termini 
d’execució de 4 mesos.

Atès que, en data 5 d’octubre de 2022, l’Assessora Jurídica va redactar el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que s’adjunta a l’expedient i que ha de regir 
la contractació de l’obra mitjançant procediment obert simplificat ordinari i no subjecte a 
regulació harmonitzada.

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquesta obra.

Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació té caràcter plurianual i anirà a 
càrrec del pressupost de l’Ajuntament a les aplicacions de despesa que s’indiquen a 
continuació:

Exercici Aplicació pressupostària Import

2022 2022.4020.153304.61902 199.346,92 €

2023 A determinar 211.070,91 €
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Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 4 d’octubre de 2022, emès en virtut de 
la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, que exigeix valoració de l’interventor sobre les 
repercussions de cada nou contracte en el compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, de conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Atès l’aprovació de l’acta de replanteig del projecte de data 14 de juny de 2022.

Atès l’informe de la Secretària, de data 17 d’octubre de 2022, emès en virtut de la 
disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, sense observacions, que exigeix informe de 
secretaria en l’aprovació dels expedients de contractació.

Vist l’art. 159 LCSP que estableix que els òrgans de contractació poden acordar 
utilitzar un procediment obert simplificat en el contractes d’obres quan el seu valor 
estimat sigui igual o inferior a 2.000.000 d’euros, quan entre els criteris d’adjudicació 
que preveu el plec no n’hi hagi cap d’avaluable mitjançant un judici de valor o, si n’hi 
ha, la seva ponderació no superi el 25% del total, i configura aquest tipus de 
procediment d’adjudicació. 

Vistos els arts. 122 i 124 LCSP, que estableixen que el PCAP i el PPT s’aprovaran amb 
anterioritat a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la 
licitació del contracte, o de no existir aquesta, abans de la seva adjudicació.

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta la del PCAP i PPT que 
han de regir el contracte, en virtut d’allò establert en l’art. 116 del LCSP.

Atès que, d’acord amb l’art. 117 LCSP, un cop completat l’expedient de contractació, 
l’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi 
l’obertura del procediment d’adjudicació. Així mateix, aquesta resolució també 
implicarà l’aprovació de la despesa. 

Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i l’art. 23 de les Bases 
d’Execució del Pressupost 2022, i tenint en compte que la duració del contracte no 
excedeix dels 4 anys i que el valor estimat no supera els 6 milions d’euros ni el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost, serà òrgan de contractació en el present 
contracte l’alcalde, essent el competent per aprovar l’expedient de contractació i 
aprovar l’obertura del procediment de licitació.

Atès que, d’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 571, de 20 de març de 2020, l’alcalde 
delega a la Junta de Govern Local la competència per a ser òrgan de contractació 
quan el valor estimat del contracte sigui superior a 221.000€, com és el cas que ens 
ocupa, essent la Junta de Govern Local l’òrgan competent per aprovar l’expedient i 
acordar l’obertura del procediment de licitació.

Atès l’informe-proposta per la Junta de Govern Local, de 18 d’octubre de 2022, de la 
Cap d’Oficina administrativa de SiT en assignació de funcions s/DA 1521 de 28/08/19, 
amb els informes de l’Assessora Jurídica i de l’interventor accidental, de data 18 
d’octubre de 2022.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
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Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de l’obra del “Projecte bàsic i executiu 
de reurbanització del Passeig Pi i Margall, entre l’Av València i el carrer Canal de la 
Infanta”, de Molins de Rei, amb un pressupost base de licitació de 410.417,83 €, IVA 
inclòs, i un valor estimat del contracte de 407.025,95 €, IVA exclòs.

Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la 
contractació de l’obra, mitjançant procediment obert simplificat amb tramitació ordinària. 

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs d’obra, 
per import de 410.417,83 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import

2022 2022.4020.153304.61902 199.346,92 €

2023 A determinar 211.070,91 €

Quart.- CONVOCAR la licitació pel contracte d’obres del “Projecte bàsic i executiu de 
reurbanització del Passeig Pi i Margall, entre l’Av València i el carrer Canal de la 
Infanta”, de Molins de Rei, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost 
base de licitació de 410.417,83 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 4 mesos.

Cinquè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de la corporació, als efectes de presentació de proposicions per a les 
empreses interessades, durant el termini de 20 (vint) dies naturals, a comptar des del 
següent a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant.

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

La Junta de Govern Local aprova Aprovada per unanimitat, la anterior proposta en els 
termes en que ha estat formulada.

L’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.22 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

04/11/2022  12:34:58

Xavi Paz Penche

La Secretària

07/11/2022   11:30:44

Sandra Castelltort Claramunt
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