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28/2022/JGL

de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de 
Rei que es dugué a terme el dia 13 de desembre de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:16 hores del dia 13 de desembre de 2022 es reuneixen 
mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, la Junta de Govern Local de la 
Corporació, en sessió extraordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. XAVI PAZ 
PENCHE i amb l’assistència de la secretaria 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 Basangé Regidor PSC
Ainoa Garcia Ballestín Regidora PSC
Ma Carme Madorell Colomina Regidora JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC
Ramon Sánchez Gil Regidor JXM

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:16 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 9 de desembre de 2022 d’aquesta sessió de la Junta 
de Govern Local, número 28/2022/JGL.

ORDRE DEL DIA

A – ASSUMPTES A  DECIDIR

1. Infància i Joventut. Expedient núm. 152/2022/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, pel servei de Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) 
del mes d'octubre de 2022
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Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes d’octubre de 2022 ha anat a 
càrrec de l’empresa Fundació Pere Tarrés.

Atès que en relació al servei esmentat s’ha presentat a la Intervenció municipal per a 
la seva comptabilització les factures següents:

Codi Número Import Nom 
proveïdor

NIF Data 
Factura

Data 
Recepció

120220079
79

V22- 
FAC04021

2.336,8
3

FUNDACIÓ 
PERE 

TARRÉS

R580039 
5E

31/10/202
2

02/11/202
2

120220079
81

V22- 
FAC04022

246,13
FUNDACIÓ 

PERE 
TARRÉS

R580039 
5E

31/10/202
2

02/11/202
2

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3070/233102/22691 Projecte XEL, d’acord amb les reserves de crèdit números 
12022000040378 - 12022000040574.

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 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 proposta a la Junta de Govern Local del Cap de Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 7 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 24 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
Fundació Pere 
Tarrés 12022007979 Servei Projecte XEL octubre 2022 2.336,83 €

Fundació Pere 
Tarrés

12022007981 Servei de Suport a l'Estudi per 
l'Alumnat de Secundària durant el 
mes d'octubre 2022

246,13 €

TOTAL 2.582,96 €

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 la Fundació Pere Tarrés, amb NIF R5800395E, pels serveis prestats 
al Projecte Xarxa Educativa Local (XEL) durant el mes d’octubre de 2022, que es 
relacionen a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data 
Factura

Núm. RC

120220079
79

V22- 
FAC04021

2.336,8
3

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS

31/10/2022
12022000040

378

120220079
81

V22- 
FAC04022 246,13 FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS
31/10/2022 12022000040

574
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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 a la Tresoreria municipals.

2. Oficina Administrativa SIT. Expedient núm. 159/2022/APDRO.

Aprovar reserva de crèdit i despesa honoraris de gestió de la zona blava – 
Novembre 2022

Atès que SABA APARCAMENTS, SA ha presentat les factures relatives a la gestió del 
servei de les places d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders pel mes de 
NOVEMBRE 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 a la gestió del servei esmentat 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
12022008141, servei del mes de NOVEMBRE 2022 1.107,15 €
TOTAL 1.107,15 €

Atès que per fer front a la despesa que comporta la factura esmentada existeix crèdit 
suficient a la partida que es relaciona a continuació, d’acord amb el document 
comptable següent, que es fa per l’import base de la factura perquè segons 
instruccions del departament d’Intervenció municipal la quantitat d’IVA d’aquesta 
factura (192,15 €) és deduïble:

Partida pressupostària Document 
comptable

Import a 
aplicar

N.4310.133101.22699 Despeses funcionament 
Zona Blava El Molí RC12022000041169 915,00 €

Atès que actualment l’estat de la contractació de la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders és el que es reflexa en l’informe 
tècnic de data 22 de novembre de 2017, que es transcriu íntegrament a continuació:

“Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 3.846 de data 31 de desembre de 
2009, s’aprovava l’expedient de contractació corresponent al contracte menor de 
gestió de les places d’estacionament regulat ubicades al solar interior paral·lel al carrer 
Pere Calders i carrer Verdaguer i que en la mateixa resolució també s’adjudicava el 
contracte menor de referència a l’empresa SABA Aparcamientos S.A, per un termini
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ESBORRANY

d’un any a comptar a partir del dia 4 de gener de 2010 i fins el 31 de desembre del 
mateix any per un import de 12.180 € sense iva i de 14.128,80 amb el 16% d’iva.

Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia número 1366 de 21 de maig de 2011 
s’ordenava a Saba Aparcamientos la continuïtat en la prestació del servei de gestió de 
zona blava del carrer Pere Calders segons contracte menor que tenia adjudicat i fins la 
realització de les tasques de tramitació i adjudicació del nou concurs. Aquesta 
continuïtat en el contracte, tenia una sèrie de variacions respecte a l’anterior segons 
s’estipulava en l’informe tècnic de data 21 de desembre de 2010, i per això en la RA 
1366 es regulava el servei mitjançant una sèrie de prescripcions tècniques i 
econòmiques. Aquest contracte menor havia de finalitzar 9 mesos després per tant, a 
finals de setembre de 2011.
En la mateixa Resolució d’Alcaldia s’ordenava que s’iniciessin les actuacions 
necessàries per la tramitació de l’expedient de contractació corresponent.

Per tant, des de llavors aquest servei tècnic, juntament amb els responsables tècnics 
superiors, els serveis jurídics i amb coneixement dels successius regidors, s’ha 
treballat en diverses línies en base a tipus de contractes i tipus de gestió del servei 
diferents.
De manera paral·lela a la realització d’aquest contracte, han aparegut una sèrie de 
problemàtiques reiterades lligades a problemes d’humitats i inundacions en 
l’aparcament soterrat del Mercat.

El fet de referir-nos a aquest tema i de lligar-ho a aquest informe obeeix a que tant la 
gestió de la resta de places d’estacionament de zona blava com les de l’aparcament 
del mercat, formen part de la Concessió administrativa de les obres d’instal·lació, 
equipament i de l’explotació de l’aparcament soterrat del mercat municipal i de la 
gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins de Rei, el document públic 
administratiu del qual es va formalitzar en data 28 d’octubre de 2005.

La solució tècnica d’aquesta problemàtica en l’aparcament soterrat és molt complexa i 
provoca que la planta tercera de l’aparcament soterrat estigui pràcticament inutilitzada. 
L’execució de les obres que permetrien reconduir aquesta situació i el finançament de 
les mateixes ha obert una diversitat de propostes sobre com assumir tota l’actuació de 
manera global. Entre aquestes propostes hi ha la d’assumir-la a través de la inclusió 
de la gestió de les 51 places de la zona blava de Pere Calders dins del contracte de 
concessió abans esmentat.

Per tant, metre no es prengui una decisió sobre la solució dels problemes d’humitat i 
de si es lliga o no l’execució de l’obra a una possible modificació en la forma de gestió 
de les 51 places del carrer Pere Calders.

Vist que SABA continua prestant el servei de vigilància i recaptació de les 51 places de 
zona blava del carrer Pere Calders, i que l’Ajuntament continua rebent l’ingrés del 
pagament d’aquesta zona, des d’aquest servei tècnic es proposa aprovar la despesa 
dels mesos que corresponguin ja que existeix partida pressupostària amb dotació 
pressupostària suficient per fer-ho.”
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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 de novembre de 2022 
per la Cap del Negociat de Mobilitat; amb l’annexe de l’informe econòmic desfavorable 
de l’interventor accidental de data 22 de novembre 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 la factura 
corresponent a SABA APARCAMENTS, SA, per la gestió del servei de les places 
d’estacionament regulat del carrer de Pere Calders del mes de NOVEMBRE de 2022 
que es relaciona a continuació:

CODI FACTURA INTERVENCIÓ IMPORT
12022008141, servei del mes de NOVEMBRE 2022 1.107,15 €
TOTAL 1.107,15 €

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

3. Cultura. Expedient núm. 163/2022/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement d’obligació que es deriva de la factura 
corresponent a 7 i TRIA, SLU, pel servei prestat de gestió de la Federació Obrera 
durant el mes de setembre de 2022

Atès que el servei de gestió de la Federació Obrera del mes de setembre de 2022 ha 
anat a càrrec de l’empresa 7 i Tria, SLU.
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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
12022008491 F22-1932 2.139,92€ A61046017 7 I TRIAS, SLU 15/11/2022

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3020/333102/22799 Gestió Federació Obrera, d’acord amb la reserva de crèdit núm. 
12022000042362.

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

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’art. 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, així com allò que es disposa les Bases d’Execució del Pressupost 
municipal vigent, i el Decret número 571 de 20 de març de 2020 de delegacions de 
l’Alcalde a la Junta de Govern.

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

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

Atès l’informe proposta a la Junta de Govern del Cap de cultura en funcions, de data 
22 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 29 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
7 I TRIA, SLU 12022008491 Gestió Federació Obrera setembre 2.139,92€

TOTAL 2.139,92€

aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a 7 i TRIA, SLU, amb NIF A61046017 pel servei prestat de gestió de la 
Federació Obrera durant el mes de setembre de 2022, que es relaciona a continuació:

Codi Número Import RC Núm.
12022008491 F22-1932 2.139,92€ 12022000042362

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.

4. Alcaldia. Expedient núm. 147/2022/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura de 
RECUN pel servei d’impressió i repartiment de cartells afectacions cursa 
St.Miquel – setembre 2022

Atès que el servei de repartiment de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei 
l’està prestant, de manera satisfactòria per ambdues parts, l’empresa Reparto de 
Correspondencia Urbano, SL.

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

Atès que no hi ha cap contracte vigent ni cap procediment de licitació pública iniciat 
per al servei de correspondència de l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 1001/922102/22602 
“Despeses de comunicació i difusió activitats ASP” per fer front a la despesa d’acord 
amb la reserva de crèdit amb codi: 12022000040051, per un import total de 471,90 € 
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 24 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor, de data 8 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

12022007193 Impressió cartells afectacions 
cursa St.Miquel ASP

471,90 €

TOTAL 471,90 €
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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 les factures 
corresponents a Reparto de Correspondencia Urbano, SL., pels serveis prestats que 
es relacionen a continuació:

Factura impressió i repartiment cartells cursa St.Miquel (setembre 2022): 471,90 € 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.

5. Alcaldia. Expedient núm. 146/2022/APDRO.

Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
d’Escènica Esdeveniments, SL. per la pre-producció i producció de l’acte 
institucional de reconeixement de la Guàrdia Urbana – octubre 2022

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei ha requerit del suport extern per a la pre- 
producció i producció de l’acte institucional de reconeixement a la Guàrdia Urbana de 
Molins de Rei.

Atès que aquest tipus de servei el presta habitualment, de manera satisfactòria per 
ambdues parts, l’empresa ESCENICA ESDEVENIMENTS, SL.

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: 12022000035348, per un import total de 4.908,97 € 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
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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 8 de novembre de 2022 i per l’Interventor amb data 11 de novembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor, de data 24 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

Escènica 
Esdeveniments 
SL

12022007735 Acte institucional de 
reconeixement Guàrdia Urbana

4.908,97 €

TOTAL 4.908,97 €

Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

Aquesta Intervenció recomana l’inici d’un nou procediment de contractació de manera 
urgent”.
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La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer: Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de la factura 
corresponent a ESCENICA ESDEVENIMENTS, SL, pels serveis prestats que es 
relacionen a continuació:

- Factura pre-producció i producció acte reconeixement Guàrdia Urbana: 4.908,97 € 
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.

6. Innovació i Empresa. Expedient núm. 9/2022/LLIRE.

Atorgar al senyor Giampaolo Zavatta llicència municipal d’establiment obert al 
públic d'espectacle públic no permanent desmuntable (9/2022/LLIRE) per a 
l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada al costat de   l’Institut Lluís 
de Requesens al carrer Felip Canalies durant les dates del 25 de desembre de 
2022 al 8 de gener de 2023, ambdues incloses, segons el contingut reproduït a 
l’annex I de la present resolució administrativa sobre la susdita llicència 
municipal.

Fets
En data 15 de setembre de 2022 el senyor Giampaolo Zavatta, en endavant el 
sol·licitant, va presentar instància per la qual sol·licita la llicència municipal 
corresponent per a l’actuació del “CIRC AMAZONA” a l’esplanada situada al costat de 
l’Institut Lluís de Requesens al carrer Felip Canalies, per a les dates del 25 de 
desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, amb la previsió de realitzar el muntatge el 
19 de desembre de 2022.

Així mateix, també sol·licita autorització per col·locar cartells promocionals de 
l’actuació de circ esmentada a fanals de titularitat pública.

De forma conjunta amb la seva instància va adjuntar la següent documentació: 

Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.
Certificat de revisió d’extintors d’incendis.
Certificat de la carpa desmuntable que es pretén emprar. 
Pla d’emergències de l’activitat de circ “CIRCO AMAZONA”.
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i certificat de pagament. 
Projecte tècnic.
NIE del sol·licitant.
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En data 2 de novembre de 2022 el tècnic municipal de cultura va emetre informe tècnic 
municipal favorable respecte a l’activitat d’espectacle circ pretesa per la sol·licitant i 
respecte a l’exempció o bonificació de les taxes corresponents per motius d’especial 
interès educatiu i social.

En data 2 de novembre de 2022 la tècnica municipal d’activitats va emetre informe 
tècnic on exposa un seguit de deficiències a esmenar pel sol·licitant.

Posteriorment, en data 4 de novembre de 2022 es va notificar al sol·licitant el darrer 
informe tècnic esmentat.

En data 15 de novembre de 2022 la Guàrdia Urbana de Molins de Rei va emetre 
informe tècnic favorable respecte a la restricció i regulació específica del trànsit de 
vehicles i pas de vianants que resultin afectats per l’ocupació de la via pública, a 
efectes de realitzar l’actuació de circ pretesa pel sol·licitant, d’acord amb el compliment 
de les previsions que incorpora el propi informe esmentat.

En data 28 de novembre de 2022 el sol·licitant va presentar tot un conjunt de 
documentació per tal d’esmenar les deficiències que se li van traslladar: informe tècnic 
sobre la resistència al foc de la carpa, declaració responsable sobre la veracitat del 
darrer informe tècnic esmentat, plànol sobre la ubicació de la carpa al domini públic, 
declaració responsable del tècnic de l’execució del projecte del circ “AMAZONA” i 
document conforme assumeix les responsabilitats tècniques respecte a la instal·lació 
de l’activitat pretesa de circ, i finalment, declaració responsable del sol·licitant 
conforme l’assegurança que disposa compleix amb els límits exigits normativament.

En data 28 de novembre de 2022 la tècnica municipal d’activitats va emetre informe 
tècnic favorable per continuar amb la tramitació de la sol·licitud de llicència municipal 
presentada pel sol·licitant.

En data 28 de novembre de 2022 la tècnica municipal de mobilitat va emetre informe 
tècnic favorable per a l’ocupació de la via pública a efectes de realitzar l’actuació de 
circ pretesa pel sol·licitant, d’acord amb el compliment de les previsions que incorpora 
el propi informe esmentat.

En data 28 de novembre de 2022 la tècnica municipal de rendes va emetre informe 
tècnic on informa de la/es taxa/es que haurà d’assumir el sol·licitant, un import de 
1.060,91 euros relatiu a l’ocupació temporal de la via pública per a ús privatiu, tenint en 
compte la bonificació que s’aplica a la taxa per a la tramitació de llicències municipals.

En data 29 de novembre de 2022 l’assessor jurídic municipal va emetre informe jurídic 
favorable sobre la llicència sol·licitada pel sol·licitant, sempre que es complexi amb el 
contingut que detalla sobre l’eventual llicència municipal que pugui acordar atorgar la 
Junta de Govern Local al sol·licitant.
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Fonaments de dret

D’acord amb l’article 13.1.c) de la LEPAR sobre les competències municipals per 
atorgar les llicències d'establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats 
recreatives no permanents desmuntables.

D’acord amb les competències de la Junta de Govern Local, segons el Decret 
d’alcaldia número 571, de data 20 de març de 2020.

D’acord amb l’article 29 de la LEPAR, l’activitat d’espectacle de circ pretesa pel 
sol·licitant requereix l’obtenció prèvia de la llicència o les autoritzacions establertes per 
la llei esmentada.

Per una banda, respecte al règim d’intervenció administrativa de l’activitat, i d’acord 
amb l’article 95 del REPAR, el sol·licitant està sotmesa a disposar de llicència 
municipal d’establiment obert al públic d'espectacle públic no permanent desmuntable. 
I per l’altra banda, d’acord amb l’article 41 de la LEPAR, també haurà de disposar de la 
corresponent autorització (llicència) de l’ocupació de la via pública. En aquest context, 
la sol·licitant ha de disposar, abans de desenvolupar l’activitat d’espectacle de circ 
pretesa, dels dos darrers “títols habilitants” amb el compliment de les condicions 
previstes a la respectives resolucions administratives a tal efecte.

D’acord amb l’article 43 de la LEPAR, paral·lelament a la tramitació de la corresponent 
llicència municipal per als espectacles de circ dut a terme en establiments oberts al 
públic de caràcter no permanent desmuntable, es resoldrà la sol·licitud d’ocupació de 
la via pública sol·licitada per la sol·licitant per tal de poder desenvolupar l’activitat de 
circ pretesa.

Respecte a la sol·licitud, tramitació i atorgament d’aquest tipus de llicència de 
municipals, l’article 107 del REPAR, en correlació amb els articles 96 i següents fins 
l’article 105 de LEPAR, regulen la tramitació administrativa de la susdita llicència 
municipal.

En aquest context, i d’acord amb l’informe tècnic municipal de data 28 de novembre de 
2022, es compleixen amb els requisits i documentació prevista en els darrers articles 
esmentats.

Pel que fa al tràmit d’informació pública i audiència veïnal, en aplicació del propi article
107.2 del REPAR, considero, de igual manera que l’informe tècnic municipal de data 
28 de novembre de 2022, que és ajustat a dret eximir els darrers tràmits (informació 
pública i audiència veïnal) respecte a la tramitació de la present llicència municipal, 
atenent a la pròpia localització de l’activitat d’espectacle circ pretesa, a una esplanada 
on al voltant només hi ha un institut públic i cap habitatge, i atenent també a l’impacte 
mínim o pràcticament inexistent de la susdita activitat pel medi, espais públics o per a 
la vida diària i/o convivència dels ciutadans i veïns.

Així mateix, i també en aplicació del propi article 107.2 del REPAR, considero que és 
ajustat a dret eximir el tràmit de la proposta de resolució previst a l’article 103 del
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REPAR, tenint en compte que la persona interessada és la pròpia sol·licitant i l’aspecte 
de temporalitat (15 dies) de la llicència municipal sol·licitada.

Cal posar l’accent a dues peticions expresses del sol·licitant vinculades a l’actuació 
d’espectacle de circ que pretén realitzar.

Per una banda, el sol·licitant va sol·licitar utilitzar una escomesa d’aigua propera a la 
ubicació on ha proposat instal·lar la carpa. Respecte a aquest assumpte, el consistori 
manifesta que no hi ha cap escomesa d’aigua a la parcel·la/ubicació sol·licitada, o 
immediacions d’aquesta, per ocupar la via pública a efectes de realitzar l’actuació de 
circ pretesa.

Per l’altra banda, el sol·licitant va sol·licitar autorització per col·locar als fanals de la via 
pública cartells promocionals de l’actuació d’espectacle de circ pretesa. Respecte a 
aquest assumpte, el consistori manifesta que la resposta a aquesta petició no forma 
part de la tramitació de la sol·licitud de llicència municipal per realitzar l’actuació 
d’espectacle de circ pretesa sinó que hauria de resoldre’s amb l’eventual resolució 
administrativa sobre l’ocupació temporal de la via pública per a ús privat (llicència 
d’ocupació d’espai públic).

D’acord amb les previsions del sol·licitant respecte al número d’actuacions que pretén 
realitzar diàriament durant el període temporal sol·licitat, en correlació amb la duració 
de l’espectacle (1 hora i 40 minuts aprox.), es determina el següent l’horari d’obertura i 
tancament respecte a l’actuació d’espectacle de circ pretesa: laborables i festius (des 
de les 10:00 hores fins a les 21:00 hores).

Vist l’informe - proposta de Junta de Govern Local formulat en data 1 de desembre de 
2022 per la Cap de Negociat d’Empresa, amb la conformitat dels Serveis Jurídics 
municipals en data 2 de desembre de 2022.

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

Primer.- Atorgar al senyor Giampaolo Zavatta llicència municipal d’establiment 
obert al públic d'espectacle públic no permanent desmuntable (9/2022/LLIRE) per a 
l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de 
Requesens al carrer Felip Canalies durant les dates del 25 de desembre de 2022 al 8 
de gener de 2023, ambdues incloses, segons el contingut reproduït a l’annex I de la 
present resolució administrativa sobre la susdita llicència municipal.

Segon.- Condicionar l’eficàcia de la llicència municipal d’establiments oberts al 
públic d'espectacles públics no permanents desmuntables (9/2022/LLIRE) al 
compliment del contingut de la susdita llicència municipal reproduït a l’annex I de la 
present resolució administrativa.

mailto:ajuntament@molinsderei.cat


Acta JGL 13/12/2022
 SEC/SCC/mcsa

16/19
Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 |  ajuntament@molinsderei.cat

Tercer.- Informar al senyor Giampaolo Zavatta que per a l’inici de 
l’activitat d’espectacle de circ a l’esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de 
Requesens al carrer Felip Canalies durant dates del 25 de desembre de 2022 al 
8 de gener de 2023, ambdues incloses, ha de disposar i complir amb la 
corresponent autorització –llicència d’ocupació d’espai públic–, la qual s’ha 
tramitat de forma simultània a la present llicència municipal d’establiment obert al 
públic d'espectacle públic no permanent desmuntable (9/2022/LLIRE) atorgada.

Quart.- Informar al senyor Giampaolo Zavatta que l’eventual llicència 
d’ocupació d’espai públic que es pugui atorgar determinarà el període autoritzat 
per a l’ocupació temporal de la via pública per a ús privat, a efectes d’ocupar la 
parcel·la/espai sol·licitat per realitzar l’actuació d’espectacle de circ pretesa. Així 
mateix l’eventual llicència d’ocupació d’espai públic haurà de preveure i resoldre 
en conseqüència, la petició del sol·licitant sobre la col·locació als fanals de la via 
pública de cartells promocionals de l’actuació d’espectacle de circ pretesa.

Cinquè.- Advertir al senyor Giampaolo Zavatta que l’eventual incompliment del 
contingut de la llicència municipal d’establiment obert al públic d'espectacle públic 
no permanent desmuntable (9/2022/LLIRE) motivarà la incoació dels 
corresponents procediments sancionadors i l’adopció de les mesures provisionals 
escaients.

Sisè.- Traslladar als Negociats municipals que corresponguin, atesa la naturalesa 
de l’activitat d’espectacle de circ, la present resolució administrativa.

Setè.- Notificar la present resolució administrativa al senyor Giampaolo Zavatta 
segons les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

ANNEX I.- Llicència municipal d’establiment obert al públic d'espectacle públic no 
permanent desmuntable (9/2022/LLIRE) per a l’activitat d’espectacle de circ a 
l’esplanada situada al costat de l’Institut Lluís de Requesens al carrer Felip 
Canalies durant les dates del 25 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, 
ambdues incloses

Nom comercial: Circo AMAZONA
Activitat: Espectacle de circ
Persona titular: Senyor Giampaolo Zavatta
Tipus d’establiment: Obert al públic de caràcter no permanents 
desmuntables Emplaçament: Esplanada situada al costat de l’Institut Lluís 
de Requesens al carrer Felip Canalies
Horari: Dies laborables i festius (Des de les 10:00 hores fins a les 21:00 
hores) Vigència llicència municipal: Del 25 de desembre de 2022 al 8 de 
gener de 2023, ambdues dates incloses
Aforament autoritzat: 290 persones de públic + 10 persones de 
personal del circ
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Així mateix s’informa de les condicions a les que caldrà donar compliment:

Informació sobre les condicions a complir:

Abans de l’inici de l’activitat caldrà comunicar al consistori els noms i números de 
telèfon de les persones responsables de l’espectacle, així com la previsió de 
espectacles a realitzar indicant dates i horaris, que hauran de donar compliment 
als horaris establerts per la normativa d’aplicació a espectacles.

Caldrà donar compliment a allò que estableixin les resolucions sanitàries i els 
requisits dels plans sectorials d’arts escèniques aplicables sobre les mesures per 
fer front a la pandèmia COVID-19.

Caldrà donar compliment en tot moment a l’horari d’obertura i tancament establert.

Aportar previ a l’inici de l’espectacle, certificat final del muntatge signat per tècnic 
competent, aquest certificat final haurà de justificar que es compleixen les 
prescripcions de projecte, les condicions de llicència i que es compleix amb la 
correcta ventilació.

Aportar previ a l’inici de l’espectacle, control inicial realitzat per una Entitat 
Col·laboradora de l’Administració Acreditada. Tractant-se d’una activitat de 
caràcter temporal, l'acta de control inicial, que verifica el compliment de les 
condicions de l’autorització o llicencia, ha de ser presentada a l’Administració 
competent abans de l’inici de l’activitat, i s’ha de presentar a l’òrgan que va 
atorgar la llicencia.

L’activitat haurà de donar compliment a totes les indicacions contemplades en el 
projecte tècnic.
Disposar i acreditar pòlissa, al corrent de pagament, de responsabilitat civil amb 
la quantia mínima establerta segons l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives.

Caldrà garantir el control d’aforament.

Disposar de la corresponent legalització de la instal·lació de Baixa Tensió i altres 
aparells sotmesos a reglamentació industrial. Caldrà disposar de la revisió anual 
en vigor.

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

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

Caldrà disposar de Pla d’Emergència i Evacuació.

En cas de factors meteorològics adversos, com per exemple vent fort que posi en 
perill l'estabilitat del conjunt, caldrà suspendre l'activitat i s'evacuarà el recinte.
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Caldrà donar compliment a les condicions que s’estableixin a l’informe municipal 
d’ocupació de via pública.

Caldrà donar compliment a les condicions que s’estableixin a l’informe de la 
Guàrdia Urbana.

En cas d’utilització del servei de bar, caldrà disposar de l’acreditació de la 
formació en manipulació d’aliments de les persones que serveixin aliments.

El senyor Giampaolo Zavatta haurà de gestionar els residus generats per la seva 
activitat d’acord amb les prescripcions establertes en el Decret 93/99 de residus i 
l’article 10 de l’Ordenança de convivència vilatana de Molins de Rei. Cal realitzar 
la recollida selectiva de residus. Els residus hauran de ser separats en origen 
mitjançant contenidors propis, el contingut dels quals serà abocat diàriament en 
els contenidors municipals situats en la via pública de manera que no es 
produeixin col·lapses de cap de les fraccions. L’empresa haurà de gestionar el oli 
usat mitjançant transportista autoritzat.

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

Caldrà donar compliment a l’Ordenança de sorolls i vibracions de Molins de Rei.

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

No està permesa la utilització d’animals durant la realització de l’espectacle.

Caldrà donar compliment a les prescripcions que s’estableixen per les normatives 
d’aplicació.

Caldrà disposar de dipòsits químics per a la recollida d’aigua residual atès que no 
es disposa de connexió a clavegueram municipal.

La parcel·la sol·licitada no disposa d’escomesa d’aigua potable, per tant cal 
disposar d’escomesa de subministrament d’aigua per part de la companyia de 
subministrament d’aigua potable o disposar de dipòsits d’aigua potable amb 
suficient capacitat.

El titular de l’activitat és el responsable de comprovar que la compactació del 
terreny és suficient pel muntatge de l’activitat i per permetre la circulació de 
vehicles sense dificultat.

També estarà sotmès al que es dicti per part de les autoritats en matèria de salut 
i protecció civil, procicat d’acord amb la resolució que sigui vigent en el moment 
de realització de l’espectacle.
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L’Alcalde aixeca la sessió sent les nou hores i vint-i-un minuts.

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

17/01/2023  10:31:51

Xavi Paz Penche

La Secretària

17/01/2023   11:14:31

Sandra Castelltort Claramunt
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