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 29/2022/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 20 de desembre de 2022.

A la Vila de Molins de Rei, a les 09:18 hores del dia 20 de desembre de 2022 es 
reuneix mitjançant videoconferencia, 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
Ramon Sanchez Gil Regidor JXM

Excusen la seva absència els regidors:

Miguel Zaragoza Alonso Regidor PSC

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:18 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 15/12/2022 d’aquesta sessió de la Junta de 
Govern Local, número 29/2022/JGL.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar els esborranys de les actes de la JGL  ordinària 27/2022 de data 
29/11/2022, i de la JGL extraordinària 28/2022 de data 13/12/2022.

S’aprova per unanimitat.

A – ASSUMPTES A DECIDIR
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2. Alcaldia. Expedient núm. 166/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement d’obligacions que es deriven del servei de 
suport al desenvolupament de l’espai web municipal i l’elaboració de productes 
comunicatius – mes de novembre

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei necessita del suport extern per al 
desenvolupament de l’espai web municipal i l’elaboració de productes comunicatius.

Atès que aquest servei l’està prestant, de manera satisfactòria per ambdues parts, 
l’empresa BAAB CONSULTING, S.L.

Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 1001/920601/22602 
“Despeses de comunicació i difusió de l’Ajuntament” per fer front a la despesa d’acord 
amb la reserva de crèdit amb codi: 12022000027496, per un import total de 16.758,50 
€ 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.d 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 pel municipi, 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 de proposta a la Junta de Govern signat per la Responsable de 
Projectes amb data 2 de desembre de 2022 i per l’Interventor amb data 5 de desembre 
de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor, de data 30 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

Baab Consulting 
SL

12022008528 Suport al desenvolupament de 
l’espai web municipal i 
l’elaboració de productes 
comunicatius.

2.793,08 €

TOTAL 2.793,08 €

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 BAAB CONSULTING, S.L., pels serveis prestats que es relacionen a 
continuació:

- Factura del servei de suport al desenvolupament de l'espai web municipal i 
l'elaboració de productes comunicatius mes de novembre: 2.793,08€ 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. Infància i Joventut. Expedient núm. 170/2022/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 novembre de 
2022

Atès que el servei de l’espai familiar Trencaclosques del mes de novembre 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

1202200895
5 5001601909 4.657,6

4 ES-F17444225
SUARA 

SERVEIS,S.C.C.
L

30/11/202
2

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 12022000044510.

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 
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 del Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 1 de desembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 5 de desembre 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. 12022008955 SERVEI TRENCACLOSQUES 

NOVEMBRE 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 novembre de 2022, que es 
relaciona a continuació:

Codi Número Import
Nom 

proveïdor
Data 

Factura Núm. RC

1202200895
5 5001601909 4.657,6

4

SUARA 
SERVEIS,SCC
L 30/11/2022

1202200004451
0

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.

4. Infància i Joventut. Expedient núm. 171/2022/APDRO. 
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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 de novembre de 2022

Atès que el projecte Xarxa Educativa Local (XEL) del mes novembre 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

120220089
76

V22-
FAC04489

2.336,8
3

FUNDACIÓ 
PERE 

TARRÉS

R580039
5E

30/11/202
2

30/11/202
2

120220089
74

V22-
FAC04490

246,13
FUNDACIÓ 

PERE 
TARRÉS

R580039
5E

30/11/202
2

30/11/202
2

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3070/233102/22691 Projecte XEL, d’acord amb la reserva de crèdit número 
12022000044513.
   
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 
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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 de Negociat d’Infància i 
Joventut, de data 1 de desembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 5 de desembre 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 12022008976 Servei Projecte XEL novembre 2022 2.336,83 €

Fundació Pere 
Tarrés 12022008974

Servei de Suport a l'Estudi per 
l'Alumnat de Secundària durant el 
mes de novembre 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 novembre de 2022, que es 
relacionen a continuació:

Codi Número Import Nom proveïdor Data 
Factura Núm. RC

120220089
76

V22-
FAC04489

2.336,
83

FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS 30/11/2022 12022000044

513
120220089

74
V22-

FAC04490 246,13 FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS 30/11/2022 12022000044

513

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.

5. Rendes. Expedient núm. 88/2022/APDOC. 

Donar compte del decret d’alcaldia 1959 que aprova el padró del servei de 
subministrament d’aigua del 3r trimestre de 2022.

Vist que en data 4 de novembre de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia 1959, es va 
procedir a l’aprovació del padró d’aigües corresponent al tercer trimestre de l’exercici 
2022, i el seu període de pagament.

Vist que l’article 47.2 de les Bases d’execució del pressupost del 2022 estableix 
l’obligació de donar compte dels padrons de l’aigua.

Vist que el Decret d’Alcaldia núm. 1959 de 4 de novembre de 2022, diu textualment:

“ Decret d’Alcaldia Número: 1959 de data 04/11/2022

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 88/2022/APDOC, 
que resulta del procediment tramitat de/d' APROVACIÓ PADRÓ FACTURACIÓ AIGUA 
3R TRIMESTRE 2022, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les 
consideracions que tot seguit s'exposen:

Vistes les variacions produïdes durant el tercer trimestre de 2022 en el servei de 
subministrament d’aigua gestionades per FCC AQUALIA SA com empresa 
concessionària, segons adjudicació realitzada pel Ple de l’Ajuntament el dia 8 de 
setembre de 1998.

Vist que l’article 23.3 del Plec de Condicions Tècnico-Economico-Administratives que 
regeixen la gestió i explotació del servei municipal d’abastament d’aigua potable, 
estableix que l’aprovació dels llistats de facturació serà realitzada per l’Ajuntament.

Vista la proposta de decret signada pel Cap del Negociat de Rendes, Responsable de 
serveis generals i Instructor, de data 27 d’octubre de 2022, amb la supervisió del 
President de l'Àrea d’ ESC de data 28 d’octubre de 2022.

Vist l'informe favorable i sense observacions de l'Interventor accidental de data 28 
d’octubre de 2022.

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que tinc conferides 
per la legislació vigent,

DECRETO:
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Primer: Aprovar el Padró del servei de subministrament d’aigua del 3r. TRIMESTRE 
DE 2022 que es liquida d’acord a les tarifes aprovades pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió celebrada el 25 de juliol de 2013 i de la Taxa de Clavegueram de la taxa C-1 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de 17 d’octubre de 2019, i que importa una quantitat 
total de 940.950,06 € i que compren un total de 12.873 contribuents i 308.037 m3 
registrats i facturats.

El desglossament per conceptes és el següent:

CONCEPTE EUROS
SUBMINISTRAMENT AIGUA 261.622,58 €
QUOTA DE SERVEI 139.870,85 €
ESCOMESA D'INCENDIS   17.340,26 €
REPERCUSSIO CANON AIGUA 299.771,72 €
TMTR 116.820,80 €
TMTR LLEI 24/2015      - 421,39 €
BONIFICACIÓ DEIXALLERIA   - 2.546,75 €
CLAVEGUERAM   64.702,16 €
I.V.A.   43.789,83 €
TOTAL: 940.950,06 €

Segon: Aprovar el període voluntari de cobrament del servei de subministrament 
d’aigua i de la taxa de clavegueram del 3r. Trimestre 2022 del 31 d’octubre a l’1 de 
desembre de 2022.

Tercer: Donar compte de l’aprovació d’aquest padró a la Junta de Govern Local”. 

La Junta de Govern Local resta assabentada:

ÚNIC: Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1959 de data 04/11/2022, d’aprovació 
del padró de facturació d’aigua del 3r. Trimestre 2022, i del període voluntari de 
cobrament del servei de subministrament d’aigua i de la taxa de clavegueram.

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

6. Serveis Socials. Expedient núm. 165/2022/APDRO. 
 
Aprovar la despesa i reconeixement de crèdit que es deriva de les factures de 
Serunion Alimentación Saludable, pels serveis de cuina de la Llar d’Avis dels 
mesos d’agost, setembre i octubre 2022.

 Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit de les factures de Serunion 
Alimentación Saludable pels serveis prestats a la Llar d’Avis els mesos d’agost, 
setembre i octubre 2022.
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Atès que el Servei de cuina de la Llar d’Avis Dr. Mestres, els mesos d’agost, setembre 
i octubre 2022, ha anat a càrrec de l’empresa Serunion Alimentación Saludable.

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

Codi Número Import Nom proveïdor Data 
Factura

Data 
Recepció

12022008073 3130011527 9113,86 SERUNION 31/10/22 4/11/22
12022008072 3130011528 433,27 SERUNION 31/10/22 4/11/22
12022007231 3130011369 345,10 SERUNION 30/09/22 5/10/22
12022006197 3130011079 314,88 SERUNION 30/08/22 5/09/22

Atès que existeix crèdit suficient per fer front a la despesa a l’aplicació pressupostària 
3050/231301/22799, d’acord amb la reserva de crèdit número 12022000042666.

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

Atès l’ informe de la directora de la Llar d’Avis de data 18 de novembre de 2022.

En virtut de les facultats que conferides per l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Disposició Addicional Segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’art. 53  del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i la resta de disposicions establertes al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
així com el disposat a les Bases d’Execució del Pressupost municipal vigent, i el Decret 
número i el Decret número 1102 de 18 de juny de 2015 de delegacions de l’Alcalde a la 
Junta de Govern.

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

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

Atès l’informe-proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Negociat de Serveis 
Socials, de data 25 de novembre de 2022.
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Atès l’informe econòmic desfavorable de l’Interventor Accidental de data 29 de 
novembre de 2022 que es transcriu íntegrament a continuació:

“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

SERUNION ALIMENTACIO 
SALUDABLE, SLU

120220080
73

Prestació Servei de cuina 
Llar d’Avis octubre

9113,86€

SERUNION ALIMENTACIO 
SALUDABLE, SLU

120220080
72

Regularització octubre 433,27€

SERUNION ALIMENTACIO 
SALUDABLE, SLU

120220072
31

Regularització setembre 345,10€

SERUNION ALIMENTACIO 
SALUDABLE, SLU

120220061
97

Regularització agost 314,88€

TOTAL 10.207,11€

Aquesta Intervenció emet INFORME DESFAVORABLE, per considerar el següent:

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

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

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

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:

 
 Primer.- Aprovar la despesa i el reconeixement de crèdit que es deriva de les factures 
corresponents a Serunion Alimentación Saludable pels serveis prestats a la Llar d’Avis 
els mesos d’agost, setembre i octubre 2022,  que es relaciona a continuació:

Codi Número Import Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció RC

12022008073 3130011527 9113,86 SERUNION 31/10/22 4/11/22 1202200
0042666

12022008072 3130011528 433,27 SERUNION 31/10/22 4/11/22 1202200
0042666
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12022007231 3130011369 345,10 SERUNION 30/09/22 5/10/22 1202200
0042666

12022006197 3130011079 314,88 SERUNION 30/08/22 5/09/22 1202200
0042666

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.

7. Serveis Socials. Expedient núm. 168/2022/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 novembre 2022

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

12022008975
V22-
FAC04487 2.809,59€

FUNDACIO PERE 
TARRES 30/11/2022 30/11/2022

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 12022000040432.

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

Atès l’art. 11.2 de les bases d’execució del pressupost 2022, la Junta de Govern Local 
té atribuïda la competència d’aprovació de despeses i reconeixement de crèdit derivats 
de la prestació de serveis, qualificats en la legislació de bases de règim local, com a 
serveis mínims obligatoris a prestar pels municipis, o d’aquells altres serveis no 
obligatoris, que es trobin en la fase de licitacions en tràmit o en preparació de licitació 
pública.

Atès la Proposta a la Junta de Govern Local de la Cap de Serveis Socials, de data 1 
de desembre de 2022.

Atès l’informe desfavorable de l’Interventor accidental, de data 5 de desembre 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 12022008975 Servei Centre Obert 
Novembre

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 novembre de 2022, que es relaciona a 
continuació:

Codi Número Import
Nom 
proveïdor

Data 
Factura

Data 
Recepció

RC

1202200897
5

V22-
FAC0448
7 2.809,59€

FUNDACI
O PERE 
TARRES 30/11/2022

 
30/11/2022 120220000443
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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.

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

8. Urbanisme. Expedient núm. 7/2022/PROUR. 
 
Aprovar inicialment la modificació puntual del projecte d’urbanització de l’àmbit 
de Can Coll.

Vist l’informe emès en data 12 de desembre de 2022 per l’Assessora Jurídica, la 
transcripció del qual és la següent: 

“INFORME JURÍDIC

Expedient de modificació puntual del projecte d’urbanització de l’àmbit de Can Coll.

1. Antecedents

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de març de 2021 aprova 
definitivament el projecte d’urbanització del PAU-1 en l’àmbit de Can Coll.

En data 14 de novembre de 2022, registre d’entrada 2022025954, WAY HOUSE, S.L., 
presenta document de modificació del projecte d’urbanització de l’àmbit de Can Coll, 
amb dues fases segregades d’execució, i en data 18 de novembre de 2022, registre 
d’entrada 2022026311, presenta el document esmenat, per haver detectat alguns 
errors en el presentat anteriorment.

Aquest document de modificació puntual del Projecte d’urbanització de l’àmbit de Can 
Coll es presenta per la necessitat de desenvolupar aquest projecte d’urbanització per 
fases, així com fer una modificació sobre la proposta de la xarxa de clavagueram.

L’arquitecta municipal, cap de negociat de Planejament i Gestió Urbanística ha emès 
informe en data 9 de desembre de 2022, amb les següents consideracions tècniques i 
conclusions: 

“CONSIDERACIONS SOBRE EL DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ. 

La modificació del projecte d’urbanització té per objecte els següents canvis:

- Dividir l’execució de les obres d’urbanització en dues fases diferents.

- Modificar la proposta de xarxa de clavegueram proposada en el document 
aprovat definitivament.
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1. Dividir l’execució de les obres d’urbanització en dues fases.
Les obres d’edificació s’estan executant en paral·lel a les obres d’edificació dels 
edificis situats al carrer Canal de la Infanta 42, 44 i 46 (edifici est) i els números 36, 38 
i 40 (edifici oest) i que composen la totalitat del sostre inclòs al PAU1. Per tal de poder 
desenvolupar el bloc (Oest), que es situa al sud dels sòls qualificats d’espais lliures 
(plaça) cal mantenir una reserva d’espai de protecció d’uns 3 metres al voltant de 
l’edifici, tant per garantir la seguretat dels usuaris de la plaça com per garantir un cert 
espai per poder treballar a l’obra (abassegament, accessos, càrrega i descàrrega de 
material, etc.).

D’altra banda, al carrer Raseta hi ha un transformador que dóna servei a les 
edificacions properes i que està previst que es substitueixi dins de l’edifici oest. El cost 
d’aquest trasllat està imputat al pressupost d’obra de l’edificació, però no es podrà 
traslladar fins que l’edificació de l’edifici oest estigui iniciada.

La Fase 1 que es proposa té una superfície de 1.510,59 m2 i comprèn pràcticament la 
urbanització de tota la zona verda inclòs els jocs infantils. Inclou tot el mobiliari urbà, 
il·luminació i serveis. El termini de finalització de les obres de la fase 1 és abril de 
2023.

La fase 2 que es proposa té una superfície de 598,80 m2 i comprèn el perímetre de 
l’edifici oest, on els acabats d’urbanització consisteixen en paviment i vegetació. El 
termini de finalització de les obres de la fase 2 és desembre de 2024.

2. Modificar la xarxa de clavegueram.
Al projecte d’urbanització aprovat definitivament es proposa connectar la nova xarxa 
de clavegueram que recull els abocaments de l’edifici est i oest i els pluvials de la 
plaça al col·lector municipal situat al carrer Canal de la Infanta.

Un cop iniciada l’obra, s’evidencia en relació a aquest col·lector municipal que, la xarxa 
de clavegueram municipal existent que transcorre pel Canal de la infanta ubicat en 
vorera des del carrer Menéndez Pelayo fins carrer Sant Isidre i entre els núm. 21 i 31, 
té una cota insuficient per poder connectar la nova urbanització, per motius de 
pendents que impossibiliten que les aigües puguin desguassar correctament.

Davant d’aquesta situació es planteja una proposta alternativa que passa per 
connectar la xarxa del polígon al col·lector en alta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (en endavant AMB) situat al mateix carrer Canal de la Infanta. Aquest 
col·lector es situa en una cota més profunda fet que permet tenir uns pendents de la 
xarxa fins a la seva connexió més idonis.

Segons el text refós del Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals vigent 
(en endavant RMAAR), les edificacions i establiments comercials o industrials davant 
la façana dels quals hi hagi clavegueram municipal tenen l’obligació de connectar-hi 
els seus abocaments de conformitat amb les disposicions del RMAAR i el que 
s’estableix a les ordenances municipals. Tanmateix, també s’indica que, 
excepcionalment, l’AMB pot atorgar autorització de connexió a la xarxa en alta previ 
informe municipal que justifiqui la impossibilitat de connexió a xarxa de clavegueram.

En relació a la sol·licitud de connexió a la xarxa metropolitana de clavegueram es 
succeeixen els següents antecedents:
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▪ El 13 de maig de 2022 l’activitat WAY HOUSE, SL presenta sol·licitud de les 
set escomeses procedents de l’edificació del carrer del Canal de la Infanta i del 
drenatge de la zona verda inclosa al PAU 1 de l’àmbit de Can Coll.

▪ El mes d’octubre de 2022 l’ajuntament de Molins de Rei rep, per part de la 
Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua, Autoritat Ambiental de l’AMB, 
requeriment d’esmena d’informació en relació a la sol·licitud de connexió a la 
xarxa metropolitana de sanejament i sol·licita informe municipal que justifiqui la 
impossibilitat de connexió a xarxa de clavegueram en baixa.

▪ En data 31 d’octubre de 2022 s’emet informe per part dels Serveis Tècnics 
municipals del negociat de Via Pública i Manteniment on es justifica la 
impossibilitat de la connexió a la xarxa de clavegueram en baixa per raons 
geomètriques de pendents que impossibiliten que les aigües puguin desguassar 
correctament.

Un cop analitzada la documentació presentada, la modificació puntual del projecte 
d’urbanització del PAU1 de l’àmbit de Can Coll té per objecte adequar el projecte amb 
les correccions necessàries descrites als paràgrafs anteriors, per dur a terme 
l’execució material de les determinacions previstes al Planejament. Aquesta 
modificació no modifica el planejament que desenvolupa.

SUFICIÈNCIA DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

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

Document I: Memòria descriptiva i constructiva de les característiques de les obres 
que inclou el Pla d’Etapes.

Document II, III, IV, V i VI: Amidaments, pressupost, resum de pressupost, justificació 
de preus i quadre de preus respectivament.

Document VII: Plec de Prescripcions tècniques Condicions.

Document VIII: Estudi bàsic de seguretat i salut.

Document IX: Estudi lumínic.

Document X: Fitxa de residus.

Document XI: Documentació gràfica.

CONCLUSIONS

Vist els antecedents i les consideracions anteriors en relació a la motivació de la 
modificació puntual del Projecte d’Urbanització del PAU 1 de l’àmbit de Can Coll a 
Molins de Rei consistent en:

●  Dividir l’execució de les obres d’urbanització en dues fases diferents.

●  Modificar la proposta de xarxa de clavegueram per connexió a col·lector en alta 
AMB.
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Atès que la documentació de la modificació puntual del projecte d’urbanització està 
integrada per la documentació prevista als articles 72 del TRLUC i 96 del RLUC.

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

Atès que l’execució per fases proposada queda justificada per raons de seguretat dels 
usuaris de la plaça mentre durin les obres de l’edifici oest, per possibilitar l’execució de 
les obres de dit edifici i incorporar el trasllat de l’estació transformador en aquesta 
segona fase podent disposar de pràcticament la totalitat de la zona verda un cop 
finalitzades les obres de la primera fase on s’inclou tot el mobiliari urbà, l’enllumenat 
públic i les xarxes de serveis previstes, i que, un cop executades les obres que hi són 
compromeses en la fase 1 poden entrar en servei immediatament perquè no depenen 
funcionalment de les obres pendents d’execució en la resta del polígon i permeten 
assolir la condició de solar a les parcel·les resultants.

La tècnica sotasignada informa favorablement el document per l’aprovació inicial la 
modificació puntual del Projecte d’Urbanització de l’àmbit de Can Coll a Molins de Rei.

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

§ Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua, Autoritat Ambiental de l’AMB en relació 
al sanejament.

§ Endesa.

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

2. Fonaments de Dret

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

3. Informe

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

La seva tramitació està regulada a l’art. 89.6 TRLUC.

L’aprovació inicial correspon a l’Alcalde, o a la Junta de Govern Local si té delegada la 
competència. 
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S’ha de sotmetre a informació pública per un termini d’un mes. En el cas de projectes 
d’iniciativa privada, cal donar audiència a tots els interessats. 

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

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

D’acord amb l’informe emès per la cap de negociat de Planejament i Gestió 
Urbanística caldrà sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la proposta 
de sanejament proposada i, entre les empreses de subministrament de serveis 
afectades, detecta que com a mínim en resulten afectades Direcció de Serveis del 
Cicle de l’Aigua, Autoritat Ambiental de l’AMB en relació al sanejament i Endesa. 

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

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

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

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

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

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

Per l’anterior, és del parer de qui informa que, d’acord amb l’art. 119.2 TRLLU, 
procedirà:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del projecte d’urbanització de 
l’àmbit de Can Coll.

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

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

Tercer.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la solució de 
sanejament proposada i a les empreses subministradores de serveis afectades que es 
pronunciïn sobre la modificació del projecte.
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Quart.- Sol·licitar informe a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua, Autoritat 
Ambiental de l’AMB i a Endesa.

Cinquè.- Notificar als interessats a l’expedient, atorgant-lis tràmit d’audiència.
   
Aquest és el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”

Vist l’informe proposta emès en data 12 de desembre de 2022 per la cap de 
Planejament i Gestió Urbanística.

La Junta de Govern Local aproba per unanimitat:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del projecte d’urbanització de 
l’àmbit de Can Coll.

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

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

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

Quart.- Sol·licitar informe a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua, Autoritat 
Ambiental de l’AMB i a Endesa.

Cinquè.- Notificar als interessats a l’expedient, atorgant-lis tràmit d’audiència.
 
La Junta de Govern Local aprova l´ anterior proposta en els termes en que ha estat 
formulada.

9.- Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

10.- Precs i preguntes.

No n’hi ha. 
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11.- Torn obert de paraules.

No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les 09.25 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

11/01/2023  14:14:04

Xavi Paz Penche

La Secretària

11/01/2023   17:47:56

Sandra Castelltort Claramunt
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