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 27/2022/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 29 de novembre de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 29 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 Ballestin Regidora PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:15 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 23/11/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 27/2022/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta  de la JGL ordinària 26/2022 de data 15.11.2022.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Alcaldia. Expedient núm. 139/2022/APDRO.  

Aprovar la factura del repartiment de cartells de l’acte Lluís Companys del mes 
d’octubre

 
Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei necessita del suport extern per a dur a terme 
tasques de repartiment de cartelleria.

Atès que aquest servei l’està prestant, de manera satisfactòria per ambdues parts, 
l’empresa Reparto de Correspondencia Urbano, S.L.

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 1001/920101/22699 
“Despeses diverses alcaldia” per fer front a la despesa d’acord amb la reserva de 
crèdit amb codi: 12022000040979, per un import total de 108,90 € IVA inclòs.

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 de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/22/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa a les Bases d’Execució del pressupost 
municipal vigent.

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 pel municipi, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit i en preparació de licitació 
pública.

Atès l’informe de proposta a la Junta de Govern signat pel Tècnic de Protocol amb 
data 14 de novembre de 2022 i per l’Interventor amb data 22 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor, de data 22 de novembre 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:
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Empresa Codi Servei Import

REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO, SL

12022008125 Cartells RECUN Acte Lluís 
Companys

108,90 €

TOTAL 108,90 €

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 Correspondencia Urbano S.L., pels serveis prestats que 
es relacionen a continuació:

Factura cartells acte Lluís Companys (octubre 2022): 108,90 € IVA inclòs. 

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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3. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 5/2022/COSOB.  

Aprovar l’expedient de contractació de les Obres d’instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques als edificis municipals de Molins de Rei, dividit en 4 LOTS.

Atès l’informe del Cap del Negociat d’Instal·lacions tècniques, de data 16 de maig de 
2022, en el que es justifica la necessitat de contractar la instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per autoconsum, d’acord amb l’art. 28 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 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Vist que la Regidora de Serveis Centrals (per delegació de l’Alcalde, decret núm. 548 
de 04/04/2022), en data 16 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.
Atès que en data 11 d’agost de 2022 i 3 de novembre de 2022, es van redactar els 
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP)  que regiran la contractació de 
referència. 
Atesa la Memòria justificativa del contracte, de 3 de novembre de 2022 emesa pel Cap 
del Negociat d’Instal·lacions tècniques, per l’inici del procediment de contractació de 
les Obres d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als edificis municipals, dividit 
en 4 LOTS, amb un pressupost base de licitació de 349.797,85 € (tres-cents quaranta-
nou mil set-cents noranta-set euros amb vuitanta-cinc cèntims), més 73.457,55 € 
(setanta-tres mil quatre-cents cinquanta-set mil euros amb cinquanta-cinc cèntims) 
corresponents al 21% d’IVA, essent un total de 423.255,40 € (quatre-cents vint-i-tres 
mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta cèntims), amb el desglossament que 
es detalla a continuació:

LOTS
Import sense 

IVA IVA 21% TOTAL
LOT  1 67.140,84 € 14.099,58 € 81.240,42 € 
LOT  2 81.297,15 € 17.072,40 € 98.369,55 €
LOT  3 52.711,17 € 11.069,35 € 63.780,52 €
LOT  4 148.648,69 € 31.216,22 € 179.864,91 €

349.797.85 € 73.457,55 € 423.255,40 €

Atès que en la mateixa memòria s’estableix que, pel que fa al termini d’execució dels 4 
LOTS del contracte objecte d’aquest procediment, tindrà una durada de 12 setmanes, 
sense pròrroga.
Atès que, en data 4 de novembre de 2022, la TAG de Serveis Jurídics va redactar el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que s’adjunta a l’expedient, per 
a la contractació de les obres d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als edificis 
municipals 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.
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Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació de 423.255,40 €, IVA inclòs, anirà 
a càrrec del pressupost municipal d’acord amb el detall següent:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2022 2021/4330/172201/63300 191.752,33 €
2022 2022/4330/172201/63300 231.503,07 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental, de data 8 de novembre de 2022, emès en 
virtut de la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP.
Atès l’informe de la Secretària, de data 16 de novembre de 2022, emès en virtut de la 
disposició addicional 3a apartat 8 LCSP.
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 els PPT’s 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. 

Vist la disposició addicional 3a apartat 8 LCSP, on s’exigeix informe de secretaria en 
l’aprovació dels expedients de contractació. 

Vista la disposició addicional 3a apartat 3 LCSP, on s’exigeix una 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 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 
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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, de 17 de novembre 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 la TAG de serveis jurídics i de l’interventor accidental, de data 18 de 
novembre de 2022.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació de les Obres d’instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques als edificis municipals, dividit en 4 LOTS,  amb un pressupost base 
de licitació de 423.255,40 €, IVA inclòs, i un valor estimat del contracte de 349.797,85 €, 
IVA exclòs, amb el desglossament que es detalla a continuació:

LOTS
Import sense 

IVA IVA 21% TOTAL
LOT  1 67.140,84 € 14.099,58 € 81.240,42 € 
LOT  2 81.297,15 € 17.072,40 € 98.369,55 €
LOT  3 52.711,17 € 11.069,35 € 63.780,52 €
LOT  4 148.648,69 € 31.216,22 € 179.864,91 €

349.797.85 € 73.457,55 € 423.255,40 €

Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de 
clàusules Tècniques Particulars, que hauran de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat , tramitació ordinària i  no subjecte a regulació 
harmonitzada, del contracte d’obres esmentat. 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs d’obra, 
per import de 423.255,40 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2022 2021/4330/172201/63300 191.752,33 €
2022 2022/4330/172201/63300 231.503,07 €

Quart.- CONVOCAR la licitació pels 4 LOTS del contracte d’obres d’instal·lació de 
plaques solars  fotovoltaiques als edificis municipals, mitjançant procediment obert 
simplificat, amb un pressupost base de licitació de 423.255,40 €, IVA inclòs, i un termini 
d’execució de 12 setmanes, sense pròrroga.
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’Instal·lacions Tècniques.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

4. Oficina d'Atenció Ciutadana. Expedient núm. 157/2022/APDRO.  

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats 
durant el mes d’octubre de 2022.

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 en data 21 de desembre de 2021, la Cap de l’Oficina d’atenció ciutadana en 
assignació de funcions s/DA 1918 de 01/12/21, informa que no s’ha iniciat cap 
procediment per l’adjudicació del contracte del servei de correspondència dins el terme 
municipal, però que s’està prestant per l’empresa Reparto de Correspondencia 
Urbano, SL.

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

Codi factura Concepte Import
12022008124 Servei octubre 2022 1.763,01 €

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 2056/925001/22201 
“Despeses per comunicació i missatgeria” per fer front a la despesa d’acord amb la 
reserva de crèdit amb codi 12022000040876, per import de 1.763,01 €.

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 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 

javascript:GemaUtilities.openDetailPopup('forwardDetail.do',%20'5301800931946751606750');
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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 JGL, de 9 de novembre de 2022, de la Cap del negociat 
de l’OAC s/DA 1918 de 01/12/2021, amb l’informe desfavorable de l’Interventor 
accidental, de 18 de novembre 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 Reparto de Correspondència Urbano, S.L., pels serveis prestats durant 
el mes d’octubre de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi factura Concepte Import
12022008124 Servei octubre 2022 1.763,01 €

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

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

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

5. Sanitat. Expedient núm. 161/2022/APDRO.  

Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a Reparto Correspondencia Urbano, SL, pels serveis prestats de 
repartiments cartells de la inauguració del racó Sonia Rescalvo. Octubre 2022

Atès que la difusió i el repartiment de cartells de la inauguració del racó Sonia 
Rescalvo, ha anat a càrrec de l’empresa Reparto de Correspondencia Urbano, SL.

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

12022008126 A913595 163,35 € B63891477
REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO,SL

31/10/2022
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Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3260/234001/22690 Activitats serveis desenvolupament Pla d’Igualtat, d’acord amb la 
reserva de crèdit núm. 12022000041196.

Per tot això, es demana el reconeixement de l’esmentada factura de Reparto 
Correspondencia Urbano per un import de 163,35€.

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 la proposta a la Junta de Govern Local de l’Educadora Social, de data 14 de 
novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 22 de novembre 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

REPARTO 
CORRESPONDENCIA 
URBANO,SL

12022008126
REPARTIMENTS CARTELLS
INAUGURACIÓ RACO SONIA
RESCALVO

163,35 €

TOTAL 163,35 €
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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 Reparto Correspondencia Urbano, SL, amb NIF B63891477, pels 
serveis prestats de repartiment cartells de la inauguració del racó Sonia Rescalvo, que 
es relaciona a continuació:

Codi Número Import RC Núm.
12022008126 A913595 163,35  € 12022000041196

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. Sanitat. Expedient núm. 162/2022/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 – Octubre 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 d’octubre 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



Acta JGL 29/11/2022
 SEC/SCC/red

11/18
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

12022008183 A-2216 1.505,24 QUATRE POTES 
GOS I GAT, SL 31/10/2022 10/11/2022

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 12022000041228 

Atès l’informe de la Cap de Salut Pública i Sanitat, de data 25 d’octubre 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 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 la proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Salut Pública i Sanitat, de 
data 16 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 22 de novembre 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

12022008183
Servei de recollida, acollida i 
custodia d'animals perduts, 
abandonats o ensalvatgits, al 
terme municipal de Molins de 

1.505,24 €
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Rei

TOTAL 1.505,24 €

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

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

1202200818
3 A-2216 1.505,2

4

QUATRE 
POTES 
GOS I 
GAT, SL

31/10/2022 10/11/2022 120220000412
28

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. 158/2022/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, d’octubre de 2022
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Atès que el servei de suport socioeducatiu (dins el Servei d’Acolliment Residencial) del 
mes d’octubre 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

12022008155 2022-98 2.108,83€
ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 31/10/2022 31/10/2022

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 12022000040964.

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.

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 17 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 22 de novembre 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:

javascript:GemaUtilities_openInvoiceDetail(%225350400944337326606750%22);
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Empresa Codi Servei Import

Associació 
Prohabitatge 12022008155

Servei de suport socioeducatiu 
adreçat als usuaris del servei 
d’acolliment del mes d’octubre 
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 d’octubre de 2022, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor
Data 
Factura

Data 
Recepció RC

120220081
55 2022-98

2.108,83
€

ASSOCIACIÓ 
PROHABITATG
E

31/10/202
2 31/10/2022

12022000040
964

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.- Qüestions sobrevingudes.

8.- a) Qüestió sobrevinguda: Aprovar l’expedient de contractació del Servei de 
redacció de projecte bàsic i executiu d’una Residència i Centre de dia a Molins 
de Rei.

Vista la sol·licitud d’inclusió d’aquest punt com a sobrevingut, pel motiu que es 
transcriu:

javascript:GemaUtilities_openInvoiceDetail(%225350400944337326606750%22);
javascript:GemaUtilities_openInvoiceDetail(%225350400944337326606750%22);
javascript:GemaUtilities_openInvoiceDetail(%225350400944337326606750%22);
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“L’aprovació de l’expedient de contractació del Servei de redacció de projecte bàsic i 
executiu d’una Residència i Centre de dia a molins de Rei, corresponent a l’expedient 
número 2/2022/COPSE.”, formulada pel President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori 
de data 25.11.2022 amb la conformitat del Sr. Alcalde de data 25.11.2022.

Es procedeix a la prèvia especial declaració d’urgència de l’assumpte 
sobrevingut presentat, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del RD 
2586/1986, de 28 de novembre i 51 del RDLEG 781/1986.

Sotmès a votació, la Junta de Govern ho acorda per unanimitat dels membres 
presents i entra en el coneixement de l’assumpte sobrevingut.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei, la Generalitat de Catalunya i la PARM 
(Plataforma Afectats Residència Molins) van acordar, l’any 2017, començar els tràmits 
pertinents per a la construcció d’una nova residència per a gent gran a Molins de Rei. 

Atès que mitjançant Junta de Govern Local en sessió extraordinària d’urgència es va 
aprovar la realització del concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a 
seleccionar la proposta millor i més idònia per a dur a terme la construcció d’una 
residència de 102 places i centre de dia de 20 places a Molins de Rei al solar 
municipal ubicat al carrer les Sínies, 7-9 (el “Concurs de Projectes” i “la Residència”).

Atès que mitjançant Junta de Govern Local en sessió ordinària de 15 de desembre de 
2020, es va acordar seleccionar com a guanyador del Concurs de Projectes la UTE: 
BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ 
TORRUELLA, ARQUITECTURA, SL, per un import total de 390.775,00 € euros sense 
IVA (472.837,75 € IVA inclòs).

Atès que a les bases rectores del Concurs de Projectes (les “Bases”) s’establia, entre 
d’altres, el següent:

Clàusula Cinquena: [...] El guanyador del concurs serà el posterior adjudicatari del 
contracte de serveis per a la realització de la redacció del projecte bàsic i executiu, així 
com per a la prestació dels serveis de Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta 
contractació ulterior de treballs de serveis serà realitzada directament per l’empresa o 
entitat que resulti adjudicatària de la concessió corresponent per a la construcció i 
gestió de la residència. Tal com s’ha indicat a la clàusula tercera de les presents 
Bases, en el cas que l’entitat concessionària estigui subjecta a l’aplicació de la Llei 
9/2017 [...], l’adjudicació del contracte de serveis es realitzarà prèvia tramitació del 
procediment negociat sense publicitat, segons disposa l’article 168.d) de dita Llei.

Atès l’informe de data 27 d’octubre de 2022 del Responsable de Serveis Generals, en 
el que es justifica, d’acord amb l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), la necessitat de contractar la redacció dels treballs 
de redacció del projecte bàsic i executiu de la Residència directament per part de 
l’Ajuntament.

Atès que en data 2 de novembre de 2022 la Regidora de contractació (per delegació de 
l’Alcalde, decret núm. 528 de 12/03/2022), va acordar la incoació de l’expedient 
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administratiu que ha de regir la contractació dels serveis esmentats, d’acord amb l’art. 
116.1 de la LCSP.

Atès que, d’acord amb les circumstàncies especificades a l’expedient, concorren les 
circumstàncies previstes a l’art. 168.d) LCSP d’existència d’un concurs de projectes 
previ en virtut del qual el contracte s’ha d’adjudicar al guanyador, de manera que 
queda justificada l’utilització del procediment negociat sense publicitat. Així, el licitador 
que es tindrà en compte per a l’execució d’aquest contracte és la UTE: BATLLORI & 
TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, 
ARQUITECTURA, S.L. (en endavant, l’empresa).

Atès que el Cap de l’Oficina Tècnica i Obres Públiques va emetre el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars (PPT) així com la Memòria justificativa del contracte, 
els dies 15 i 16 de novembre de 2022, respectivament, amb un pressupost base de 
licitació de 330.986,43 €, IVA inclòs, i un termini màxim d’execució de 6 mesos sense 
pròrroga. 

Atès que el 16 de novembre de 2022 es va emetre el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) per la Cap del Negociat de Serveis Jurídics per assignació temporal 
de funcions i l’Assessora Jurídica.
Atès que, tal i com s’ha esmentat, és intenció d’aquest Ajuntament la contractació de la 
realització dels treballs de redacció del projecte bàsic i executiu de la Residència.
Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació (330.986,43 €, IVA inclòs), 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 4000.230001.62900 70.925,66 €

2023 4000.230001.62900 260.060,77 €

Atès l’informe de l’Interventor accidental, de 16 de novembre de 2022, emès en virtut 
de la DA 3a LCSP, que exigeix una 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’informe de la Secretaria, del dia 23 de novembre de 2022, emès en virtut de la 
disposició addicional 3a apartat 8 LCSP. 

Vistos els arts. 122 i 124 de la LCSP que estableixen que els plecs de clàusules 
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques 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 plec de clàusules 
administratives particulars i la del plec de prescripcions tècniques 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, l’òrgan de 
contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del 
procediment d’adjudicació. Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa. 
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Atès l’informe d’intervenció, que estableix que, d’acord a l’article 174 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, que regula els compromisos de despesa de caràcter 
plurianual, si es mantenen els mateixos percentatges de despesa plurianual, l’òrgan 
competent de l’adjudicació i en conseqüència del compromís de despesa serà el Ple 
de la Corporació, al ser el percentatge d’import compromès per a 2023 superior al 70% 
de l’import compromès per a 2022, i al tractar-se d’una inversió.

Atès l’informe-proposta per la Junta de Govern Local, de 23 de novembre de 2022, de 
la Cap d’Oficina administrativa de SiT en assignació de funcions s/DA 1521 de 
28/08/19, amb l’informe de l’Assessora Jurídica de data 23 de novembre de 2022 i de 
l’interventor accidental, de data 24 de novembre de 2022, amb la següent observació: 
“S’informa desfavorablement. La consignació pressupostaria de l’exercici 2022 resta 
pendent de l’aprovació definitiva d’un expedient de modificació del pressupost.”

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació del Servei de redacció de projecte 
bàsic i executiu d’una Residència i Centre de dia a Molins de Rei, amb un pressupost 
base de licitació de 330.986,43 €, IVA inclòs, i un valor estimat del contracte de 
328.251,00 €, IVA exclòs. 

Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
clàusules Tècniques Particulars, que hauran de regir la contractació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, no subjecta a regulació 
harmonitzada, del contracte de serveis esmentat.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquest servei per import de 
330.986,43 €, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries dels pressupostos 
municipals que s’habilitin a tal efecte, pels exercicis corresponents:

Exercici Aplicació pressupostària Import

2022 4000.230001.62900 70.925,66 €

2023 4000.230001.62900 260.060,77 €

Quart.- CONVOCAR la licitació del contracte de referència, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, amb un pressupost base de licitació de 330.986,43 €, IVA 
inclòs, i un termini màxim d’execució de sis mesos.

Cinquè.- ENVIAR invitació a la UTE: BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, S.L.P. / 
PATRICIO MARTINEZ, MAXIMILIÀ TORRUELLA, ARQUITECTURA, SL, als efectes de 
presentació de la seva proposició i documentació preceptiva, en el termini màxim de 10 
dies naturals des de l’enviament de la comunicació.

Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al 
Departament de Serveis Jurídics i al Negociat d’Oficina Tècnica.
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La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

9.- Precs i preguntes.

No n’hi ha.

10.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.20 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

20/12/2022  21:15:46

Xavi Paz Penche

La Secretària

21/12/2022   8:56:23

Sandra Castelltort Claramunt
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