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 25/2022/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 2 de novembre de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:17 hores del dia 2 de novembre 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 Ballestín Regidora PSC
Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Ramon Sánchez Gil Regidor JXM

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:17 hores, després de comprovar la 
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida 
constitució de la Junta de Govern Local.

Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que 
s’han adjuntat a la convocatòria, del 27/10/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 25/2022/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar els esborranys de les actes de la JGL ordinària 22/2022 de 18.10.2022 
i la JGL extraordinària i urgent  23/2022, de 25.10.2022.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Fira, Comerç, Consum i Turisme . Expedient núm. 117/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement d'obligacions que es deriva de les factures 
de Reparto de Correspondencia Urbano i Escènica Esdeveniments dels mesos 
de setembre i octubre

Atès que el servei de repartiment de material de difusió (flyers, desplegables...) 
relacionats  amb diverses activitats realitzades des del departament de FCCT que 
organitza 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 necessari per a la distribució de dit material a 
les llars,comerços i punts d’informació, de la vila.

Atès que ha estat necessari preparar un escenari amb serveis tècnics i equips 
audiovisuals pel desenvolupament de la 11a Trobada de Cervesers (TCAM). Atès que 
s’ha demanat pressupost a l’empresa Escènica Esdeveniments, SL que ja han treballat 
amb nosaltres en d’altres esdeveniments com el del Dia Internacional de la Dansa sent 
el més competitiu econòmicament.

Atès que ens trobem en ambdues empreses davant una relació contractual continuada 
amb l’Ajuntament de Molins de Rei des dels diferents departaments de la corporació, 
que es repeteix al llarg del temps i que, per tant, des del departament que correspongui 
de l’Ajuntament s’ha d’iniciar els corresponent expedients de contractació per a la 
licitació d’aquestes dues tipologies de  serveis tal i com estableix la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del sector públic.

Atès que han entrat per registre electrònic, les factures dels serveis esmentats 
següents:

REPARTO CORRESPONDÈNCIA URBANO (NIF: B63891477)
Codi: 12022007194 Número: A913535
Descripció: 7a MOSTRA GASTRONÒMICA ALS ESTABLIMENTS 2022
Import: 381,15 € Data Factura: 30/09/2022 Data Recepció: 05/10/2022

Codi: 12022007195 Número: A913536
Descripció: XXXVII FIRA DE COL·LECCIONISME I BROCANTERS 2022
Import: 381,15 € Data Factura: 30/09/2022 Data Recepció: 05/10/2022

ESCÈNICA ESDEVENIMENTS S.L (NIF: B67539775)
Codi: 12022007288 Número: E-22-066
Descripció: SERVEIS DE GESTIÓ, MUNTATGE I LLOGUER EQUIPS DE SO TCAM 
2022
Import: 2.646,88 € Data Factura: 08/10/2022 Data Recepció: 10/10/2022
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Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 5100/431101/22690 
“Despeses diverses Fira de la Candelera”, per fer front a la despesa d’acord amb les 
reserves de crèdit amb Codi 12022000035985 per import de 2.646,88€ i Codi 
12022000031053 per import de 381,15€.

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 5100/432101/22699 
“Despeses diverses Turisme”, per fer front a la despesa d’acord amb la reserva de 
crèdit amb Codi 12022000036495 per import de 381,15€.

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 sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventor.

Atès l’art. 11.2.c de les bases d’execució del pressupost 2021, la Junta de Govern 
Local té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit 
derivats de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, 
com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació 
pública.

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local de la Directora de Fira, Comerç, 
Consum i Turisme, de data 13 d’octubre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’interventor accidental, de data 18 d’octubre de 2022, 
amb les següents observacions: Vist l’expedient d’aprovació de la despesa i 
reconeixement de crèdit de la/es factura/es corresponent/s segons es detalla tot seguit:  

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

REPARTO 
CORRESPONDEN
CIA URBANO,SL

1202200719
4

REF. 7ª MOSTRA 
GASTRONOMICA 
BUSTIATGE 20 GR

381,15 €
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REPARTO 
CORRESPONDEN
CIA URBANO,SL

1202200719
5

Difusió flyers a Molins de 
Rei XXXVII Fira de 
Col·leccionisme i Brocanters 
2022

381,15 €

Escènica Esdeveniments SL 1202200728
8

SERVEIS DE GESTIÓ; 
MUNTATGE I LLOGUER 
EQUIPS DE SO TCAM 2022 
DISSABTE 8 OCTUBRE ...

2.646,88 €

TOTAL 3.409,18 €

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 les factures 
corresponents a Reparto de Correspondència Urbano, S.L. i a Escènica 
Esdeveniments S.L, pels serveis prestats durant el mesos de setembre i octubre de 
2022, que es relacionen a continuació:

Codi: 12022007194 Número: A913535
Descripció: 7a MOSTRA GASTRONÒMICA ALS ESTABLIMENTS 2022
Import: 381,15 € Data Factura: 30/09/2022 Data Recepció: 05/10/2022

Codi: 12022007195 Número: A913536
Descripció: XXXVII FIRA DE COL·LECCIONISME I BROCANTERS 2022
Import: 381,15 € Data Factura: 30/09/2022 Data Recepció: 05/10/2022

Codi: 12022007288 Número: E-22-066
Descripció: SERVEIS DE GESTIÓ, MUNTATGE I LLOGUER EQUIPS DE SO TCAM 
2022
Import: 2.646,88 € Data Factura: 08/10/2022 Data Recepció: 10/10/2022

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

3. Infància i Joventut. Expedient núm. 136/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
SUARA SERVEIS SCCL, pel servei de Trencaclosques del mes de setembre de 
2022

Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de setembre de 2022 va 
anar a càrrec de l’empresa Suara Serveis, SCCL.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització la factura següent:

Codi Número Import Nom proveïdor NIF Data Factura

12022007033 5001601836
4.657,64 SUARA SERVEIS,S.C.C.L F17444225 30/09/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a les despeses a l’aplicació 
pressupostària 3070/233102/22696 Servei famílies i infants de 0-3, d’acord amb la 
reserva de crèdit número 12022000036836.

Atès l’informe de la Cap de l’Oficina Administrativa de l’ASP i del Cap de Secció 
Sociocultural signat el 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les factures dels 
serveis sense contracte de l’Àrea de Serveis a les Persones.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 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 
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local, com a serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres 
serveis no obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació 
de licitació pública.
 
Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap del Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 14 d’octubre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 18 d’octubre 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
SUARA 
SERVEIS,S.C.C.L. 12022007033

 SERVEI TRENCACLOSQUES
SETEMBRE 2022 4.657,64 €
TOTAL 4.657,64 €

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a l’empresa Suara Serveis SCCL, amb NIF F17444225 pel servei prestat 
a l’espai familiar Trencaclosques durant el mes de setembre de 2022, que es relaciona 
a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data Factura Núm. RC

12022007033 5001601836 4.657,64 SUARA SERVEIS,S.C.C.L 30/09/2022 12022000036836

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.
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4. Infància i Joventut. Expedient núm. 135/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de la factura del Centre Casals – 
Montserrat Casals Mata pel servei de suport psicològic per adolescents i joves 
del mes de setembre de 2022

Atès que l’empresa CENTRE CASALS – Montserrat Casals Mata, ha presentat la 
factura relativa al servei de suport psicològic per adolescents i joves del mes de 
setembre 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

12022007282 AJMO-13 3.300,00 Montserrat Casals Mata 30/09/2022 08/10/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3070/233003/22698 servei suport psicològic per adolescents, d’acord amb les reserva 
de crèdit número 12022000036834.

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, 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 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.
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Atès l’informe proposta a la Junta de Govern Local del Cap de Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 14 d’octubre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 18 d’octubre 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
MONTSE 
CASALS MATA

12022007282 SERVEI DE SUPORTS PSICOLOGIC 
PER ADOLESCENTS I JOVES 
SETEMBRE 2022

3.300 €

TOTAL 3.300 €

La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes empreses de manera 
continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte actualment vigent.

L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit 
de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense constància de la petició 
d’un mínim de tres ofertes.

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a l’empresa CENTRE CASALS – Montserrat Casals Mata pel servei de 
suport psicològic per adolescents i joves del mes de setembre de 2022, que es 
relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

120220072
82 AJMO-13 3.300,0

0
Montserrat 
Casals Mata

30/09/202
2 08/10/2022 12022000036834

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.
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5. Programes específics. Expedient núm. 133/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a la Fundació Pere Tarrés, pel servei prestat de dinamització, 
acollida, acompanyament i informació per a persones nouvingudes a Molins de 
Rei, durant el mes de setembre de 2022

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

12022007186
V22-
FAC03553 5.005,64 R5800395E

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/09/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3280/234002/22799 Servei Informadores Acompanyament social, d’acord amb la 
reserva de crèdit núm. 12022000036036.

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. 
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Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 11 d’octubre 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

12022007186 Servei dinamització, acollida, 
acompanyament i informació 
persones nouvingudes setembre

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.

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.”

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de negociat de programes 
específics, de data 17 d’octubre de 2022.

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 de setembre de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import NÚM. RC
1202200007186 V22-FAC03553 5.005,64 12022000036036

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

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

6. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 129/2022/APDRO. 

Aprovar reserva de crèdit i despesa manteniment ascensors i escales 
mecàniques Agost 2022 + Treballs per vandalisme ascensor pas sobre vies
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Atès que el contracte de manteniment dels aparells elevadors i escales mecàniques 
dels edificis i equipaments municipals, provinent de l’Acord marc amb l’ACM, i 
formalitzat amb l’empresa ERSCE, va finalitzar el mes d’abril de 2022.

Atès que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2022 s’ha 
disposat l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a l’acord Marc del servei de 
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02); en el mateix acord 
s’aprova la contractació dels serveis de manteniment dels aparells elevadors i dels 
salva escales (LOT 1), de manteniment a tot risc d’escales mecàniques (LOT 11), i 
d’inspecció tècnica d’aparells elevadors (LOT 12), tots amb efectes de l’1 de setembre 
de 2022.

Atès que es considera que el manteniment dels aparells elevadors i de les escales 
mecàniques és un servei necessari per el correcte funcionament de les diverses 
dependències i equipaments, haig de dir que:

Atès que, a fi de donar continuïtat al servei de comunicació dels aparells amb la central 
receptora d’incidències de l’empresa ERSCE, es fa necessari el pagament de les 
factures  corresponents.

Atès que en relació a la gestió del servei esmentat s’han presentat a la Intervenció 
municipal per a la seva comptabilització les factures següents, l’import de les quals 
inclou el 21% d’IVA:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022006011, manteniment i conservació dels 
aparells elevadors i escales mecàniques de les 
dependències municipals corresponent al mes 
d’AGOST 2022

2.560,36 €

12022006010, manteniment de les línies 
telefòniques dels aparells elevadors corresponent al 
mes d’AGOST 2022

160,93 €

TOTAL 2.721,29 €

Atès que, igualment, i en relació a uns treballs extres realitzats per actes de 
vandalisme en un dels ascensors de la passarel·la sobre vies, s’ha presentat a la 
Intervenció municipal per a la seva comptabilització la factura següent, l’import de la 
qual inclou el 21% d’IVA:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022006216, actualització realitzada el dia 27 de 
juny de 2022, corresponent als treballs de 
substitució de display arrancat per vandalisme a 
l’ascensor de la passarel·la, situat al carrer d’Àngel 
Guimerà

158,47 €

TOTAL 158,47 €
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Atès que per fer front a la despesa que comporten les factures esmentades existeix 
crèdit suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4300.933100.21200 Manteniment d’aparells 
elevadors i escales mecàniques municipals RC12022000036274 2.879,76 €

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2022, 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.

Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 11 d’octubre de 2022 per 
la Cap de l’Oficina Administrativa de SIT per assignació temporal de funcions; amb 
l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de l’interventor accidental de data 18 
d’octubre de 2022 amb les observacions: “-La prestació d’aquests serveis els estan 
realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense 
que existeixi contracte actualment vigent. –L’execució del servei i per tant, la despesa 
que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d’aquesta 
Intervenció, i sense constància de la petició d’un mínim de tres ofertes.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a ASCENSORES ERSCE, SA, pels treballs de manteniment i 
conservació dels aparells elevadors i escales mecàniques dels edificis i equipaments 
municipals, que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022006011, manteniment i conservació dels 
aparells elevadors i escales mecàniques de les 
dependències municipals corresponent al mes 
d’AGOST 2022

2.560,36 €

12022006010, manteniment de les línies 
telefòniques dels aparells elevadors corresponent al 
mes d’AGOST 2022

160,93 €

12022006216, actualització realitzada el dia 27 de 
juny de 2022, corresponent als treballs de 
substitució de display arrancat per vandalisme a 
l’ascensor de la passarel·la, situat al carrer d’Àngel 
Guimerà

158,47 €

TOTAL 2.879,76 €
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Segon: Practicar, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:

· COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal

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

7. Serveis Socials. Expedient núm. 128/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
l’ASSOCIACIÓ PROHABITATGE corresponents al Servei de suport socioeducatiu 
adreçat als usuaris del servei d’acolliment residencial d’urgència de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, de Setembre de 2022.

Atès que el servei de suport socioeducatiu (dins el Servei d’Acolliment Residencial) del 
mes de setembre de 2022, ha anat a càrrec de l’Associació Prohabitatge.

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

12022007023 2022-83 2.108,83€
ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 30/09/2022 30/09/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231101/22697 Gestió pisos socials Prohabitatge, d’acord amb la reserva de 
crèdit número 12022000036016.

Atès l’informe del Cap en funcions de Serveis Socials, de data 21 de setembre de 
2022, sobre el reconeixement de les factures dels serveis sense contracte de l’ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 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.
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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 en funcions de Serveis Socials, 
de data 6 d’octubre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 7 d’octubre 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
Associació 
Prohabitatge

12022007023

Servei de suport 
socioeducatiu adreçat als 
usuaris del servei d’acolliment 
del mes de setembre de 2022 2.108,23€
TOTAL 2.108,23€

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’ASSOCIACIÓ PROHABITATGE, pel servei de suport socioeducatiu 
(dins el Servei d’Acolliment Residencial) del mes de setembre de 2022, que es 
relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

120220070
23 2022-83

2.108,8
3€

ASSOCIACIÓ 
PROHABITAT
GE

30/09/202
2

30/09/202
2

120220000360
16

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:
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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. 130/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de la 
FUNDACIÓ PERE TARRES pel servei de Centre Obert del mes de setembre 2022

Atès que el servei d’intervenció socioeducativa (Centre Obert) del mes de setembre 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

12022007187
V22-
FAC03552 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/09/2022 05/10/2022

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 12022000036009.

Atès l’informe del Cap de secció Sociocultural de l’ASP, i de la Cap de l’Oficina 
Administrativa de l’ASP, de data 24 de març de 2021, sobre el reconeixement de les 
factures dels serveis sense contracte de l’ASP.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número i el Decret número 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 



Acta JGL 02/11/2022
 SEC/SCC/red

16/21
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

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 en funcions de Serveis Socials, 
de data 6 d’octubre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 7 d’octubre 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

12022007187

Servei Centre Obert setembre  
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 de setembre de 2022, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import

Nom 
proveïdo
r

Data 
Factura

Data 
Recepci
ó RC

120220071
87

V22-
FAC03552

2.809,59
€

FUNDACI
O PERE 
TARRES

30/09/20
22

05/10/20
22

120220000360
09

Segon: Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits 
següents:
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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. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 132/2022/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa servei manteniment baixa tensió – Febrer i 
Març 2022
 
Atès que en data 17 d’agost de 2021 es aprovar, mitjançant Decret d’Alcaldia número 
1299, el contracte menor pel manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió de les dependències municipals, essent l’adjudicatari del mateix CITELUM 
IBÉRICA , SA.

Atès que aquest Decret indicava que el contracte menor tindria una durada fins al 31 
de desembre de 2021, ja que estava en preparació la nova licitació per prestar el 
Servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de baixa 
tensió de les dependències municipals.

Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia 101 de data 21 de gener de 2022 es va adjudicar 
el servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de baixa 
tensió de les dependències municipals, formalitzat en data 31 de març de 2022, a 
CITELUM ITALIA SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA.

Atès que durant els mesos de gener a març de 2022 es van produir diferents 
incidències a les instal·lacions elèctriques de les dependències municipals, que 
s’havien de resoldre per donar el corresponent servei als usuaris.

Atès que CITELUM ITALIA SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA va continuar prestant el 
servei per les actuacions correctives.

Atès que CITELUM ITALIA SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA ha presentat les factures 
relatives al servei de manteniment dels mesos de FEBRER i MARÇ de 2022, i que, en 
virtut del principi d’interdicció de l’enriquiment injust, cal procedir a l’abonament dels 
serveis prestats.

Atès que en relació als treballs esmentats s’han presentat a la Intervenció municipal 
per a la seva comptabilització les factures següents:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022002161, Servei de manteniment correctiu de 
Baixa Tensió del mes de FEBRER de 2022

5.536,62€

12022006632, Servei de manteniment correctiu de 
Baixa Tensió del mes de MARÇ de 2022

5.260,73€

TOTAL 10.797,35€
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Vist l’informe del cap d’Instal·lacions Tècniques de data 6 d’octubre de 2022, segons el 
qual, un cop analitzades aquestes factures, es determina que corresponen a treballs 
sol·licitats pels serveis tècnics municipals.

Atès que per fer front a la despesa que comporten les factures esmentades existeix 
crèdit suficient a la partida que es relaciona a continuació:

Partida pressupostària Import a aplicar
N.4330.933100.21300 Manteniment instal·lacions de baixa tensió 10.797,35 €

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2022, 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.

Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 6 d’octubre de 2022 per 
La Cap de l’Oficina Administrativa de SIT; amb l’annexe de l’informe econòmic 
desfavorable de l’interventor accidental de data 11 d’octubre de 2022 amb les 
observacions: “-La prestació d’aquests serveis els estan realitzant les mateixes 
empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense que existeixi contracte 
actualment vigent. –L’execució del servei i per tant, la despesa que comporta, s’ha 
realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d’aquesta Intervenció, i sense 
constància de la petició d’un mínim de tres ofertes.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
relatives al servei de manteniment correctiu de baixa tensió de les dependències i 
equipaments municipals de Molins de Rei dels mesos de FEBRER i MARÇ de 2022, 
que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022002161, Servei de manteniment correctiu de 
Baixa Tensió del mes de FEBRER de 2022

5.536,62€

12022006632, Servei de manteniment correctiu de 
Baixa Tensió del mes de MARÇ de 2022

5.260,73€

TOTAL 10.797,35€

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

10. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 131/2022/APDRO. 
 
Aprovar reserva de crèdit i despesa actuacions correctives a les dependències 
municipals en instal·lacions de climatització – Maig – Juliol 2022

Atès que en data 28 de febrer de 2022 va finalitzar la segona pròrroga del contracte 
per la prestació del Servei de conservació i manteniment dels sistemes de climatització 
de les dependències i equipaments municipals. 

Atès que actualment s’estan redactant els plecs tècnics per poder contractar la 
prestació del Servei de conservació i manteniment dels sistemes de climatització de 
les dependències i equipaments municipals.

Atès que durant els mesos de maig a juliol de 2022 es van produir diferents incidències 
a les instal·lacions elèctriques de les dependències municipals, que s’havien de 
resoldre per donar el corresponent servei als usuaris.

Atès la necessitat de que aquestes instal·lacions estiguin en correcte funcionament per 
garantir els diferents serveis.

Atès que l’empresa per poder resoldre aquestes incidències es va demanar l’empresa 
CATALANA DE CLIMA I LLONCH, SL, com coneixedora de les instal·lacions que 
procedeixi a la seva resolució.

Atès que l’empresa CATALANA DE CLIMA I LLONCH, SL, presenta una factura per 
aquest període i amb l’import següent:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022006942, Servei de manteniment correctiu de 
les instal·lacions de climatització pel període maig – 
juliol 2022

5.127,71€

TOTAL 5.127,71 €

Atès 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.

Vist l’informe del cap d’Instal·lacions Tècniques de data 3 d’octubre de 2022, segons el 
qual, un cop analitzada aquesta factura, es determina que correspon a treballs 
sol·licitats pels serveis tècnics municipals.

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4330.933100.21304 Manteniment RC12022000036044 5.127,71 €
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instal·lacions de climatització

Vistos els articles 216 i 217 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
TRLRHL sobre els efectes i la resolució dels reparaments efectuats en l’exercici de la 
funció interventora.

Atès l’article 11.2.c de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de 2022, 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.

Vista la proposta a la Junta de Govern Local signada en data 10 d’octubre de 2022 per 
la Cap de l’oficina administrativa de SIT per assignació temporal de funcions; amb 
l’annexe de l’informe econòmic desfavorable de l’interventor accidental de data 11 
d’octubre de 2022 amb les observacions: “-La prestació d’aquests serveis els estan 
realitzant les mateixes empreses de manera continuada i periòdica en el temps, sense 
que existeixi contracte actualment vigent. –L’execució del servei i per tant, la despesa 
que comporta, s’ha realitzat sense el tràmit de fiscalització prèvia per part d’aquesta 
Intervenció, i sense constància de la petició d’un mínim de tres ofertes.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
 
Primer: Aprovar a despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
relativa a les actuacions correctives a les dependències municipals en instal·lacions de 
climatització pels mesos de maig a juliol de 2022, que es relacionen a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022006942, Servei de manteniment correctiu de 
les instal·lacions de climatització pel període maig – 
juliol 2022

5.127,71€

TOTAL 5.127,71€

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.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha

12.- Precs i preguntes.
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No n’hi ha

13.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09:21h.

  

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

16/11/2022  14:07:45

Xavi Paz Penche

La Secretària

16/11/2022   14:16:10

Sandra Castelltort Claramunt


		2022-11-16T14:16:10+0100
	Firma secretario
	CRIPTOLIB


		2022-11-16T14:07:45+0100
	Firma Resp_Politic
	CRIPTOLIB




