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1. Introducció 
 

El control intern, regulat en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals (TRLRHL) i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel 

qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local 

(RCI), s’exerceix a les Entitats Locals respecte de la seva gestió econòmica, i si escau, 

dels organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva triple 

accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència. 

 

Els resultats d'aquest control intern, d'acord amb l'article 37 del referit Reial decret 

424/2017, hauran de recollir-se en el corresponent informe resum anual, en ocasió de 

l'aprovació del compte general. 

 

L'informe resum ha de remetre's al Ple, a través del President de la Corporació, i a la 

Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de 

cada any, i haurà de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de 

control financer i de funció interventora realitzades en l'exercici anterior.  

 

L'apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat dictarà les instruccions a les quals haurà d'ajustar-se el contingut, l'estructura i el 

format de l'informe resum, i haurà de crear un inventari públic que reculli els informes 

rebuts de les Entitats Locals. Fent ús d'aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d'abril 

de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen 

les instruccions a les quals han d'ajustar-se el contingut, l'estructura i el format de 

l'informe resum, així com la sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies 

i la remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les 

entitats del sector públic local. 

 

En virtut d'això, s'emet el present informe en el qual s'inclou un resum anual dels 

principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i el 

control financer per a l'exercici 2021 de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels seus ens 

dependents. 

 

La normativa aplicable a les actuacions de control intern de la gestió economicofinancera 

de l'Ajuntament de Mollet del Vallès incloses en el present informe són les següents: 

 

o Normativa bàsica estatal 

o Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

o Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

o Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 

del control intern en les entitats dels sector públic locals. 

o Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 

dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 

nacional. 
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o Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. 

o Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 

Primer del Títol Sisè del Reial decret legislatiu 2/2004. 

 

o Normativa autonòmica 

o L’article 3 d) segon de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes. 

 

o Resolucions IGAE 

o Resolució de 2 d’abril de 2020 de la IGAE, per la qual s’estableixen les 

instruccions a les que hauran d’ajustar-se el contingut, estructura i format 

de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució 

de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes 

d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.  

o Resolució de la IGAE del 25 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova 

l’adaptació de les Normes d’Auditoria del Sector Públic a les Normes 

Internacionals d’Auditoria. 

o Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE, per la qual es dicten 

instruccions per a l’exercici del control financer permanent. 

o Resolució de 30 de juliol de 2015 de la IGAE, per la qual es dicten 

instruccions per a l’exercici de l’auditoria pública. 

o Instrucció de l’Oficina Nacional d'Auditoria 2/2018, per la qual es 

desenvolupa l'estructura i contingut de l'informe global de control financer 

permanent. 

 

o Normativa aprovada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

o Bases d’Execució del Pressupost de 2022. 

o Guia Bàsica de 2022 per a l’exercici de la fiscalització i intervenció 

limitada prèvia en règim requisits bàsics de les entitats del sector públic 

local.  

o Instrucció número 1/2021 de la intervenció de fons sobre fiscalització i 

control dels contractes menors. 
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2. Abast del règim de control dut a terme per l’Ajuntament 

de Mollet del Vallès  
 

En aquest apartat s’inclou una breu referència a les actuacions de control realitzades en 

l'exercici, que han estat la base per a l'elaboració de l'informe resum; fent referència a les 

actuacions de control realitzades, i la seva modalitat, en la mesura que tal referència 

permet limitar la responsabilitat de l'òrgan de control a les activitats i entitats controlades. 

 

Així mateix, en el punt cinquè d’aquest informe es realitza una valoració sobre els mitjans 

personals dels que s’han pogut disposar per evidenciar la major necessitat i la 

insuficiència d’aquests per desenvolupar un model de control eficaç en els termes que 

estableix l'article 4 de Reial Decret 424/2017.  

 

La funció interventora recollida al RD 424/2017, es troba inclosa en el títol II, anomenat 

“de la funció interventora”, i suposa més de la meitat dels articles del Reglament; inclou 

diferents funcions concretes i, per exclusió, entendrem que tots aquells controls que es 

realitzen fora d’aquest àmbit es consideren control financer. El règim de fiscalització està 

regulat a les bases d’execució pressupostàries dins del capítol 12. Control i fiscalització 

en el qual s'implementava un sistema de fiscalització de despeses així com la substitució 

de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i 

posterior control mitjançant tècniques de mostratge o auditoria.  

 

Durant l'exercici 2021, en l'exercici de la funció interventora, s'han emès informes en cada 

expedient de despesa de diferents àrees de contractació, subvencions, personal, 

execucions de sentències, patrimoni, urbanisme, serveis territorials, serveis personals, 

cultura, esports, educació, expedients de diferents àrees dels organismes autònoms i 

tresoreria.  

 

Pel que fa al control de les subvencions, es realitza la funció fiscalitzadora en totes les 

fases d'execució pressupostària sense perjudici de realitzar accions de control permanent 

en ocasió de l'aprovació de les bases reguladores.  

 

En relació amb les despeses de personal, s'emeten informes de fiscalització en la fase O, 

i es realitzen informes de control permanent en expedients com l'aprovació de la RLLT, 

de la plantilla o d'aprovació de complements salarials a través de Convenis/acords. 

 

En relació amb les despeses derivades de contractes (àrea que suposa el major percentatge 

de la despesa municipal), l’aplicació concreta del règim de fiscalització pels contractes 

menors (regulat en la Base 42 d'execució d'aquest Ajuntament) s'ha realitzat més enllà de 

les exigències de la normativa d’aquest tipus de contractes on estan exclosos de 

l’obligatorietat de fiscalització prèvia. Així, el procediment que s’ha regulat és el següent: 

 

“El procediment de contractació menor ha d’entendre’s com un procediment extraordinari 

que s’hauria de limitar a aquells casos en que sigui precís cobrir necessitats puntuals, no 

previsibles, d’urgència i no repetitives. Per la resta de casos es recomana realitzar una 
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correcta planificació i anticipació i utilitzar altres procediments previstos a la normativa 

de contractació. 

 

En l'expedient dels contractes menors ha de constar un informe motivant la necessitat del 

contracte i s’ha de justificar que no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar 

l'aplicació de les regles generals de contractació. 

 

La tramitació dels contractes menors es realitzarà mitjançant l’eina TEO i l’expedient 

haurà d’incloure la següent documentació: 

 

- Formulari d’Instrucció de la Intervenció. (Íntegrament complimentat i signat tant pel 

tècnic responsable com del/a Cap o Director/a del Servei) 

- Tres pressupostos de diferents empreses. (En cas de no ser possible complir aquest 

requisit s’haurà de justificar al Formulari d’Intervenció) 

- Informe de necessitats 

- Memòria (en cas de contractes d’obres) 

La Intervenció Municipal facilitarà a tots els serveis el Formulari normalitzat que es deu 

adjuntar a l’expedient, no acceptant qualsevol altre format de presentació. 

La Intervenció de Fons revisarà totes les peticions, valorant que s’ajustin tant a la Llei 

9/2017 de Contracte de Sector Públic, com a la normativa pressupostària. 

 

Un cop sigui revisada i validada, es donarà conformitat a la petició i es realitzarà la 

Retenció de Crèdit adient per realitzar la despesa. En cas de considerar que existeixen 

defectes o falta de requisits a la petició, se li comunicarà al Servei per tal que ho esmeni. 

 

Els contractes s’hauran de tramitar sempre prèviament a la prestació del servei, a 

l’execució de l’obra o al subministrament, i amb l’antelació suficient per a poder realitzar 

tots els tràmits de l’aprovació previs a la seva execució, d’acord amb la normativa de 

contractació i les bases d’execució del pressupost. Serà responsabilitat del promotor 

corresponent portar els expedients en temps i forma per a la seva tramitació i fer-ho 

d’acord amb la normativa vigent.” 

 

En quant al reconeixement d’obligacions quan es tracta de l’aprovació de factures, la 

intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions se centra 

en comprovar que les factures demostratives de l'execució dels contractes responen quant 

a la forma i quant al fons a la despesa contractada, sigui procedent d'un contracte menor 

o derivi d'un contracte major. 

 

La fiscalització es limita a la comprovació de l'existència de crèdit i al compliment dels 

requisits essencials: Elements formals de la factura, preu, conformitat de la factura pel 

responsable de la despesa o vigència del contracte. Sense perjudici que aquesta 

intervenció acudeix físicament a totes les recepcions de les obres, davant la insuficiència 

i inadequació de mitjans adequats per a realitzar una intervenció completa material de la 

despesa en la fase de reconeixement de l'obligació dels serveis i subministraments, s'ha 

treballat sota la premissa que el seguiment i control de la correcta execució del 

subministrament, del servei o de l'obra s'ha dut a terme pel responsable de la despesa qui 

amb la seva signatura presenta la seva conformitat i la procedència del seu pagament, 



 

7  

acompanyant a la factura el document que acredita la seva efectiva realització, tal com es 

descriu en les bases d'execució municipal. 

 

El control financer recollit al RD 424/2017, es troba inclòs en el títol III, anomenat “de 

la funció de control financer”, inclou dues formes d’exercici concretes i en les quals en 

centrarem: l’exercici del control permanent i l’auditoria pública. El règim de control 

financer està regulat a les bases d’execució pressupostàries dins del capítol 12. Control i 

fiscalització, en concret a la base 83 de control financer.   

 

De les actuacions de control permanent, sent aquestes les que es realitzen per a l'anàlisi 

de la legalitat i dels principis de bona gestió financera en els serveis municipals de 

l'Ajuntament i el seu abast es detalla en l'article 32 del RD 424/2017, s’agreguen els 

informes en 2 grans grups.  

 

1. informes de control permanent planificable obligatori 

2. informes de control permanent no planificable obligatori 

 

Els seus resultats es reflecteixen en aquest informe resum, sense perjudici de l'anàlisi 

extensa i detallada es fa en els propis informes. S'adjunten com a ANNEXOS alguns 

d'aquests informes (uns altres consten en els corresponents expedients). 

 

De les actuacions d’auditoria pública, actualment s’estan duent a terme actuacions de 

control sobre l’activitat de les empreses municipals en auditoria de comptes i a la data del 

present informe encara no han finalitzat. S’incorporaran en l’informe resum del proper 

exercici.   
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3. Índex d’informes 
 

En aquest apartat es descriuen la totalitat d’informes tant de fiscalització com de control 

permanent que la Intervenció ha realitzat durant l’any 2021. Els informes s’han dividit 

per ens i per tipologia d’expedients. 
 

3.1. Informes de Fiscalització per matèries 

 

3.1.1. Ajuntament de Mollet del Vallès 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE PERSONAL 

X2021000066 Concedir un avançament del complement de productivitat de març 

X2021000156 Nomenament interí per ocupar una plaça vacant com Telefonista-Recepcionista, 

fins la provisió reglamentària de la plaça. 

X2021000228 Nomenar interinament telefoniste-recepcioniste per a substituir la treballadora 

Esperanza Pérez Martínez, mentre es troba en situació d'Incapacitat temporal. 

X2021000346 Concedir un avançament de la productivitat de març 

X2021000411 Nomenar funcionària interina amb efectes 13 de gener de 2021 i fins la incorporació 

del titular de la plaça de l'escola Col.legis Nous Gerónimo Millán Orejuela. 

X2021000478 Nomenament interí sr. Carles Font Llobregat com a cap de secció de recursos 

humans amb efectes del dia 1 de febrero de 2021 

X2021000552 Nomenar administratius/ves d'administració general al personal funcionari de 

carrera (POMA1/2019) 

X2021000592 Nomenar tècnics de gestió d'administració general al personal funcionari de carrera 

(POMA2/2019) 

X2021000614 Reconeixement temps a efectes de triennis 

X2021000688 Nomenar interinament tècnic auxiliar informàtica al senyor Rafael Ruiz Garrido 

amb efectes 1 de gener de 2021 ocupant vacant. 

X2021000909 Concedir una bestreta reintegrable 

X2021000918 Nomenar interinament com a treballadora social, per cobrir reduccions de jornada 

de 3 treballadores, més una part de contracte programa 2016-2019, prorrogat durant 

la vigència de l'any 2021. 

X2021000967 Modificar el nomenament de la funcionària interina amb efectes 25 de gener de 

2021 i fins la incorporació del titular de la plaça de l'escola Montseny, Jesus Meco 

Giménez, que es trova en situació d'incapacitat temporal. 

X2021000976 1 - Abonar Serveis extraordinaris a la nomina de gener 2021 
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X2021000978 1 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nòmina de gener 2021 

X2021000984 1 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina de gener 

X2021000986 Abonar inscripció curs postgrau 

X2021000988 1 - Aprovar nomina gener 2021 

X2021000990 Aprovar premis vinculació exercici 2021 pels treballadors 

X2021001020 Concedir un avançament del complement de productivitat de març 

X2021001257 Concedir un avançament del complement de productivitat de març 

X2021001464 Nomenar funcionari de carrera, com a tècnic de seguretat, amb efectes 01-02-2021 

X2021001466 Nomenar funcionari de carrera com a tècnic informàtic amb efectes 01-02-2021. 

X2021001612 Concedir un avançament de la nòmina de febrero 2021 

X2021001665 Nomenar caporal en pràctiques de la policia municipal el senyor David Lario Toro, 

durant un periode de 12 mesos. 

X2021001761 Sol.licitud abonament import arreglo ulleres, per accident laboral 

X2021001814 Reincorporació pes resolución de l'INSS denegant prestacio 

X2021001816 Sol·licitud bestreta reintegrable 

X2021001849 Nomenar agent en pràctiques. 

X2021001854 Reconeixer Serveis previs 

X2021001872 Abonar gratificacions als membres de les meses electorals 14 febrero 2021 

X2021001875 Abonar dietes als representants de l'administracio i personal col·laborador eleccions 

14 febrer 

X2021001903 Acceptar la renuncia presentada per el senyor Francisco Jose de la Torre Escobar, 

amb efectes 01 de de febrero de 2021. 

X2021001904 2 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina de febrer 

X2021002051 2 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nomina de febrero 2021 

X2021002286 Declarar a la funcionària Magdalena Pons Orfila, en situación d'excedència 

voluntària per incompatiblitat amb efectes 12 de febrer de 2021. 

X2021002301 Nomenar personal eventual 

X2021002497 Prorrogar nomenament funcionari interí al senyor Francisco Jose Pedregosa 

Alcalde, per acumulació de tasques 

X2021002523 Nomenar funcionària interina fins la incorporació de la treballadora Agnès Galdon, 

que es trova en situación de baixa per incapacitat temporal- 
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X2021002561 Acceptar la renúncia de la treballadora Núria Rochina Vinyals, amb efectes 7 de 

març de 2021. 

X2021002567 Reconeixement Serveis previs 

X2021002665 Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria NP 5/2020 

Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca. 

X2021002666 2 - Abonar Serveis extraordinaris a la nòmina de febrero 2021 

X2021002670 Abonar gratificacions especials per treballs a la jornada electoral 14 de febrero 2021 

X2021002688 2 - Aprovar nomina febrer 2021 

X2021002758 Concedir un avançament de la paga extra d'estiu 

X2021003052 Rectificar error material en la data de finalització. 

X2021003125 Adscripció provisional al lloc de Cap de Secció d'Activitats en règim de comissió 

de serveis 

X2021003236 Aprovar convocatoria Fons d'acció social 2020 

X2021003254 Aprovació de bases i convocatòria NP-1-2021 Tècnic/a activitats en règim 

d'interinatge 

X2021003394 Acceptar la renúncia de la treballadora Sara Rangel Gómez amb efectes del dia 7 

de març de 2021 

X2021003412 Concedir un avançaments 

X2021003437 Convocatòria PLLT 1-2021 Tècnic-a de gestió energètica per a la provisió 

provisional en règim de comissió de serveis. 

X2021003534 Nomenar funcionària interina a Gemma Piñol Mejias, fins la incorporació de la 

treballadora Blanca Nacente, que es troba en situació d'incapacitat temporal. 

X2021003650 Reconèixer serveis prestats previs 

X2021003699 Modificar les causes del nomenament interí fins a la provisió reglamentària de la 

plaça 

X2021003701 Nomenar funcionari de carrera com agent de la policia municipal amb efectes 01-

03-2021. 

X2021003741 Concedir un avançament de la nòmina de març 

X2021003754 Concedir un segon avançament de la paga extraordinaria d'estiu 

X2021003773 Nomenar funcionària interina fins a la provisió reglamentària de la plaça a la Sra. 

Marina Fernández López, amb efectes 15 de març de 2021. 

X2021003907 Nomenar funcionària interina a la Sra. Ana Isabel Méndez, per ocupar una vacant 

de telefonista-recepcionista, fins a la provisió reglamentària de la plaça. 

X2021003931 3 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina de març 2021 
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X2021003975 3 - Abonar despeses de locomocio a la nomina de març 2021 

X2021004054 Nomenar funcionària interina fins la incorporació del treballador Xavier Martinez 

Martí, que es troba en situació de baixa per incapacitat temporal 

X2021004272 Modificar el nomenament interí de la senyora Alicia Sánchez Caballero, amb 

efectes del 15 de març de 2021.  

X2021004346 Abonar despeses de renovació carnet conduir 

X2021004415 Nomenar interinament per acumulació de tasques a la Sra. Lucia Cuello Calderon. 

X2021004417 Acceptar la renúncia del nomenament interí amb efectes 21-03-2021 

X2021004580 Nomenar interinament conserge d'escola durant el permís de desvinculació 

progressiva del Sr Jose Ruiz Mendez, i fins la provisió reglamentària de la plaça 

vacant. 

X2021004900 Aprovar convocatoria i bases del procés PI-1-2021 de dues places Caporal/a per 

promoció interna 

X2021004935 Abonar compensació per assistència a tribunals 

X2021004942 Reconeixer Serveis prestats i deixar sense efectes resolucio 

X2021005026 3 - Aprovar nomina març 2021 

X2021005095 Abonar aportacions sindicals 2021 

X2021005254 Concedir una bestreta reintegrable 

X2021005332 Nomenar funcionària interina com a Tècnica de Gestió Pressupostària, fins la 

provisió reglamentària de la plaça amb efectes 6/04/2021. 

X2021005335 Nomenar funcionària interina com a tècnica de control financer, amb efectes 6 

d'abril de 2021, i fins la provisió reglamentària de la plaça. 

X2021005651 Nomenar funcionària interina fins l'alta mèdica del senyor Jesus Meco Giménez, i 

/o Montserrat Martorell Mompart, que es troben en situació de baixa per incapacitat 

temporal- 

X2021005661 Reconeixer els Serveis previs prestats 

X2021005662 Regularització compensacio pagament delegat 

X2021005686 Deixar sense efectes la comissió de serveis ajuntament de Sant Fost de 

Campsentelles. 

X2021005733 Sol·licitud llicència sindical institucional UGT - JRN 

X2021005736 Abonar complement nocturnitat 2020 

X2021005737 Abonar compensació per assistència a tribunals el 8 d'abril 

X2021005744 4 - Abonar despeses de locomocio a la nomina d'abril 
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X2021005778 4 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina d'abril 2021 

X2021005913 Nomenar funcionària interina per substituir la baixa d'incapacitat temporal de la 

titular Agnes Galdon. 

X2021006190 Aprovació de la convocatòria de provisió del lloc PLLT-2-2021 de Tècnic-a 

delineant en comissió de serveis 

X2021006287 Nomenar interinament Juan Duran Domenech per a desenvolupar funcions 

d'auxiliar administratiu, per acumulació de tasques durant un periode de 3 mesos. 

X2021006326 Acceptar la renuncia del funcionari interí Francisco Jose Pedregosa Alcalde, amb 

efectes 9 de maig de 2021. 

X2021006365 Nomenar interinament tècnica auxiliar de biblioteca fins la provisió reglamentària 

de la plaça. 

X2021006383 4 - Aprovar nomina abril 2021 

X2021006437 Abonar indemnització per assistència a tribunals 

X2021006447 Concedir un avançament de la nomina de juny 

X2021006452 Reconèixer Serveis prestats 

X2021006492 Reconèixer els serveis prestats durant els período comprès entre el dia 11 de gener 

al 21 de març de 2021. 

X2021006524 Reconèixer els serveis prestats. 

X2021006689 Acceptar renúncia nomenament interí sr. Carles Font Llobregat com a cap de secció, 

amb efectes del dia 11 de maig de 2021 

X2021006740 3 - Abonar Serveis extraordinaris nomina març 2021 

X2021006745 4 - Abonar Serveis extraordinaris nomina abril 2021 

X2021006855 Concedir una bestreta reintegrable 

X2021006934 Nomenar funcionària interina com a conserge d'escola Col.legis Nous fins la 

incorporació dels treballadors Olga Sanchez Ibañez i/o Jose Ramirez Leo, que es 

troben en situació de baixa per incapacitat temporal. 

X2021007113 Modificar el nomenament interí de la senyora Mercedes Pinés Toribio, amb efectes 

1 de maig 2021 

X2021007329 5 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina de maig 2021 

X2021007571 Nomenar funcionària interina pel periode del 17 al 21 de maig, com Aux. 

col.laboradora en dinamització, mentre la titular gaudeix d'un permís retribuït. 

X2021007585 Nomenar funcionari interí fins la incorporació de la persona titular o bé fins la 

provisió reglamentària de la plaça. 

X2021007591 5 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nomina de maig de 2021 
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X2021008321 5 - Aprovar nomina maig 2021 

X2021008324 5 - Abonar Serveis extraordinaris nomina maig 2021 

X2021008500 Adscriure en comissió de serveis al senyor Pau Condal Ros, com a Tècnic/a de 

Gestió Energética. 

X2021008796 Aprovació de la convocatòria PLLT 3-2021 i de les bases reguladores per a la 

provisió del lloc de Cap de Secció de Biodiversitat i Gestió del Verd 

X2021008832 Reconeixement serveis previs 

X2021008834 Aprovar bases de la convocatòria P2-2021, Tècnic d'Informació i Participació. 

X2021008847 Aprovar convocatoria P1-2021 Oficial/a 1ª obres 

X2021009085 Concedir un avançament del complement de productivitat de setembre 

X2021009497 Habilitar l'ajudant de jardineria Adrià Márquez Batet per a que exerceixi funcions 

d'oficial de jardineria mentre duri la baixa del titular, Salvador Martín Jiménez. 

X2021009582 Nomenar funcionari interí com ajudant de jardinería. 

X2021009703 Nomenar funcionària interina fins la data de jubilació del titular de la plaça el senyor 

Jesus Meco Gimenez. 

X2021009721 6 -Abonar Serveis extraordinaris a la nomina de juny 2021 

X2021009722 6 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina de juny 2021 

X2021009723 6 - Abonar despeses de locomocio nomina juny de 2021 

X2021009724 6 - Aprovar nomina juny 2021 

X2021009725 6 - Abonar diferencies del complement de productivitat per assistencia 2020 

X2021010000 Abonar despeses de renovació carnet de conduir 

X2021010009 Reconeixer serveis previs  

X2021010033 Sol·licitud de finalitzacio jornada reduida 

X2021010231 Nomenar funcionària interina com a tècnica d'activitats a la senyora Elisabet de la 

Rosa Lopera, amb efectes 1 de juliol de 2021. 

X2021010260 Sol·licitud de abonament de la quantitat corresponent a garantia per danys. 

X2021010268 Nomenar funcionari interí per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu d'activitats per 

l'execució de programa de caràcter temporal, amb efectes 1 de juliol de 2021. 

X2021010271 Sol·licitud finalitzar la reducció de jornada laboral 

X2021010284 Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos a la convocatoria Fons d'acció 

social 2020 

X2021010358 3 - Aprovar convocatòria i bases del procés P3-2021 de dues places d'Agent/a 

Civic/a per concurs-oposició 
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X2021010472 Declarar en situació de segona activitat 

X2021010502 Nomenar funcionària de carrera a la senyora Maria Dolores Rizo Zornoza amb 

efectes 1 de juliol de 2021. 

X2021010515 Canvis d'adscripció del codi lloc 277 a Tresoreria i canvi d'adscripció del codi lloc 

282 al Servei de Programació Econòmica i Pressupòstaria. 

X2021010532 Nomenar funcionària de carrera a la senyora Azucena Cortés Rodríguez com a 

auxiliar administratiu amb efectes 1 de juliol de 2021. 

X2021010580 Abonar compensació per assistència a tribunals 16 juny 

X2021010593 Regularització pagament delegat compensat 

X2021010644 Nomenar funcionària interina com a treballadora social, la senyora Lorena Zapata 

Martos, fins l'alta mèdica de la treballadora Sonia Morente Domene, amb efectes 7 

de juliol de 2021. 

X2021010653 Reconeixer serveis prestats previs 

X2021010812 Autoritzar al senyor Josep Maria Mompin Valeri, a prestar serveis en comissió de 

serveis a l'Ajuntament de Sant Cugat. 

X2021010819 Habilitar amb caràcter accidental pel lloc d'Interventor/a i Secretari/a 

X2021010840 Concedir un avançament de p.productivitat i p. Nadal 

X2021010872 Modificacio règim de dedicació de regidors 

X2021010937 7 - Abonar despeses de locomocio a la nomina de juliol 2021 

X2021010940 Aprovar llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos del procés PI-1-2021 de dues 

places Caporal/a per promoció interna 

X2021011018 Aprovar bases i convocatòria P4-2021 per cobrir 5 places d'Agent de Policia 

Municipal per concurs oposició lliure 

X2021011028 Aprovar bases i convocatòria P5-2021 per cobrir 3 places d'Agent de la Policia 

Municipal per concurs oposició Mobilitat horitzontal 

X2021011035 Donar per finalitzada amb efectes 7 de juliol la comissió de serveis concedida i 

adscriure amb efectes 8 de juliol, al lloc de treball d'auxiliar administratiu codi. 425, 

fins la provisió reglamentària de la plaça. 

X2021011047 Modificar les causes del nomenament i adscriure al funcionari Francesc Castells, 

amb efectes 8 de juliol, al codi lloc 339 (conserge). 

X2021011097 Reingrés servei actiu JQJ 

X2021011101 7 - Abonar complement de nocturnitat a la nòmina de juliol 2021 

X2021011110 Aprovació de la convocatòria i les bases NP2-2021 Tècnic-a delineant per a la 

provisió del lloc en règim d'interinatge. 
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X2021011142 Adscriure funcionalment a la Diputació de Barcelona, a l'Organisme de Gestió 

Tributària (ORGT) a la funcionària Araceli Pujades Almansa, amb efectes 1 de 

juliol de 2021. 

X2021011298 Concedir un avançament del complement de productivitat de setembre 

X2021011305 Nomenar funcionària interina per cobrir el periode vacacional dels dos vigilants de 

parcs i cementiri, amb efectes del 30 de juliol al 29 de setembre de 2021. 

X2021011369 7 - Aprovar nomina juliol 2021 

X2021011392 Aprovar llista defintiva personal admès i exclòs a la convocatoria Fons d'acció 

social 2020 

X2021014818 Substitució cap accidental de la policia municipal vacances d'estiu 2021. 

X2021014837 Aprovació de la convocatòria i les bases NP2-2021 Tècnic-a delineant per a la 

provisió del lloc en règim d'interinatge 

X2021014872 Convocatoria P6-2021 Oficial 1ª tallers (Fuster) 

X2021014875 Convocatoria P7-2021 Oficial 1ª tallers (Manyà) 

X2021014897 Nomenar funcionària interina per cobrir diferents permisos retribuïts de la 

treballadora Margarita Sánchez Romeo. 

X2021014925 Substitucions habilitats nacionals periode estival 2021. 

X2021015190 Atorgar avançament del complement de productivitat de setembre 2021. 

X2021015226 Modificar les causes del nomenament del vigilant de parcs i cementiri fins la 

incorporació de la titular que es troba gaudint del permís de vacances.  

X2021015700 8 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nomina d'agost 2021 

X2021015701 8 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina d'agost 2021 

X2021015892 8 - Aprovar nomina agost 2021 

X2021016018 Nomenar funcionari de carrera 

X2021016020 Nomenar funcionari de carrera 

X2021016022 Nomenar funcionaria de carrera 

X2021016346 Reincorporació per finalització període de Comissió de Serveis. 

X2021016375 9 - Abonar complement de nocturnitat NOMINA setembre 2021 

X2021016454 Concedir un avançament de la paga extraordinaria de Nadal 

X2021017117 9 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nòmina de setembre 2021 

X2021017186 Aprovació bases i convocatòria P10-2021 Tècnic-a mig-tja 

X2021017189 Aprovació bases i convocatòria P9-2021 3 places de Recepcionista 
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X2021017196 Aprovació de bases i convocatòria P8-2021 4 places Informador/a OAC 

X2021017279 Nomenar interinament a la Sra. Lucia Cuello Calderon vinculada al Contracte 

Programa 2021. 

X2021017722 Adscripció comissió de serveis ajuntament de Castellar del Vallès. 

X2021017854 Nomenament lloc de treball de Gerència de la Fundació municipal Joan Abelló 

X2021017930 Expedient personal Clara Pascual Bataller. 

X2021018037 Adscriure provisionalment la Sra. Azucena Cortés Rodríguez en comissió de 

serveis al codi lloc 239. 

X2021018174 Concedir una bestreta reintegrable 

X2021018199 Sol·licitud d'abonament de les despeses de la renovació del carnet de conduir. 

X2021018238 Donar per finalitzat el nomenament com a personal eventual de confiança i 

d'assessorament especial amb efectes 30/09/2021. 

X2021018245 Aprovació de convocatòria i bases NP3-2021 Tècnic-a de projectes pel procediment 

de màxima urgència per cobrir el lloc de treball amb personal interí vinculat a 

projecte 

X2021018249 Nomenar com a personal eventual de confiança i d'assessorament especial el senyor 

Jordi Oliveres Tapias, amb efectes 1 d'octubre de 2021. 

X2021018315 Concedir un avançament de p.productivitat de març 2022 

X2021018349 Modificació del règim de dedicació de dos regidors 

X2021018406 Nomenar funcionària interina a la senyora Claudia Gallego Bastida com auxiliar 

administrativa, mentre duri la comissió de serveis de la titular de la plaça. 

X2021018430 Nomenar funcionaria interina per substituir la baixa d'incapacitat temporal de la 

treballadora Esperanza Pérez Martínez. 

X2021018434 Nomenar funcionària interina per substituir la baixa d'incapacitat temporal de la 

senyora Margarita Sanchez Romeo 

X2021018476 Declarar el funcionari Jordi Rivera Cara en situació d'excedència voluntària per 

incompatiblitat amb efectes del dia 11 d'octubre de 2021. 

X2021018491 9 - Aprovar nomina setembre 2021 

X2021018574 Concedir un avançament de la paga extraordinària de Nadal 2021 

X2021018575 Donar per finalitzada la situació administrativa de serveis especial i acceptar la 

reincorporació del senyor Alfonso Vidal Peñas. 

X2021018664 10 -Abonar complement de nocturnitat a la nomina d'octubre 2021 

X2021018700 Aprovació de la modificació de l'organigrama del Servei de Justícia Ambiental i 

Paisatge Urbà 
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X2021018705 Aprovació modificació organigrama per creació de la Unitat Administrativa de 

gestió de projectes ligats al PRTR 

X2021018775 10 - Abonar despeses de locomocio nomina octubre 2021 

X2021018894 Declarar en situació d'excedència voluntària per a tenir cura de familiar, amb efectes 

1 de novembre de 2021. 

X2021019101 Aprovació convocatòria PLLT 6/2021 - Cap del Servei d'Espai Públic 

X2021019103 Aprovació convocatòria PLLT 7/2021 - Tècnic-a de gestió de persones 

X2021019105 Aprovació convocatòria NP 4/2021 - Cap de Secció Organització, persones i 

innovació 

X2021019333 7 - Abonar Serveis extraordinaris nomina juliol 2021 

X2021019349 8 - Abonar Serveis extraordinaris nòmina agost 2021 

X2021019350 9 - Abonar Serveis extraordinaris nomina setembre 2021 

X2021019352 10 - Abonar Serveis extraordinaris nomina octubre 2021 

X2021019355 10 - Aprovar nòmina d'octubre 2021 

X2021019370 Reconeixer serveis previs al Sr. Alfonso Vidal Peñas 

X2021019420 Aprovació de la convocatòria P11-2021 Tècnic/a superior i de les bases reguladores 

per a la selecció d'una plaça de Tècnic/a superior 

X2021019505 Concedir un segon avançament de la paga extraordinària de Nadal 2021 

X2021019783 Abonar despeses de renovació del carnet de conduir 

X2021019816 Modificar les causes del nomenament interí de la senyora Lorena Zapata Martos, 

fins la incorporació de la titular de la plaça la senyora Sonia Morente Domene que 

es troba en situació de baixa per maternitat des del 14 d'octubre de 2021. 

X2021019850 Nomenar funcionària interina a la senyora Micaela Graciela Trincado Harispe, per 

desenvolupar funcions d'educadora social, fins la incorporació efectiva de la 

senyora Ada Garcia Balaguer que es troba en situació d'incapacitat temporal. 

X2021019936 Finalitzacio reducció de jornada 

X2021020002 Aprovar la convocatòria PLLT-4-2021 i les bases reguladores per a la provisió de 

lloc de Cap de Secció de gestió residus i cicle de l'aigua. 

X2021020431 Aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos i el tribunal de la convocatòria 

P2-2021, Tècnic d'Informació i Participació. 

X2021020461 Aprovar llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatoria P1-2021 Oficial/a 

1ª obres 

X2021020828 11 - Abonar Serveis extraordinaris a la nòmina de novembre 2021 

X2021020829 11 - Abonar complement de nocturnitat a la nomina de novembre 2021 
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X2021020830 11 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nomina de novembre 2021 

X2021021101 11 - Aprovar nominA novembre 2021 

X2021021134 Nomenar funcionari interí al senyor Jose Ramírez Leo, oer desenvolupar funcions 

de conserge d'escola fins la provisió reglamentària de la plaça. 

X2021021234 Nomenar funcionari interí com a vigilant de parcs i jardins, i fins l'alta mèdica i/o 

incorporació del senyor Julian Rastrojo Carrasco que es troba de baixa per 

incapacitat temporal. 

X2021021299 Abonar despeses assistencia tribunals 

X2021021300 Abonar despeses assistència tribunals 

X2021021310 Abonar despeses vestuari 

X2021021312 Abonar despeses de vestuari 

X2021021324 Concedir una bestreta reintegrable 

X2021021329 Sol·licitud de modificació de la reducció de jornada 

X2021021535 Canvis d'adscripció del codi lloc 277 al Servei de Seguretat Ciutadana i 

Convivència, i canvi d'adscripció del codi lloc 438 a la Tresoreria, amb efectes 01 

de desembre de 2021. 

X2021021608 Reconeixer serveis previs 

X2021021630 Rectificació error materials de la convocatòria PLLT-4-2021 i de les bases 

reguladores per a la provisió dell lloc de Cap de Secció de Serveis Urbans 

X2021021709 Nomenar caporal de carrera al funcionari Miguel Angel Escribano Jaldo amb 

efectes 1 de desembre de 2021. 

X2021021787 Nomenar caporal de carrera de la Policia Municipal amb efectes 1 de desembre de 

2021.  

X2021021885 Nomenar amb efectes del dia 1 de desembre de 2021 al funcionari de carrera 

Alexandre March Raurell per desenvolupar el lloc de treball de cap de Secció de 

Biodiversitat i Gestió del Verd. 

X2021021928 Assignació de funcions JFMB 

X2021022023 Concedir un avançament del complement de productivitat de març 2022 

X2021022038 Aprovar un programa de desvinculació progressiva de la vida professional que 

recull l'article 34 de l'Acord de Condicions. 

X2021022164 12 - Abonar complement de nocturnitat a la nòmina de desembre 2021 

X2021022165 12 - Abonar despeses de locomocio i dietes a la nòmina de desembre 

X2021022189 Pagament al Banc d'Aliments de Mollet de les retencions per vaga 2019 

X2021022221 Sol$·licitud d'abonament del plus per assistència a un judici. 
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X2021022228 Abonar despeses assistència tribunals 

X2021022252 Reincorporació Jordi Mas Casas com agent de la policia municipal, amb efectes 24 

de desembre de 2021. 

X2021022325 Nomenar funcionària interina com a tècnica de gestió de projectes, segons 

convocatòria de màxima urgència NP3-2021, per execució de programa de caràcter 

temporal. 

X2021022394 Abonar despeses renovació carnet de conduir 

X2021022407 Nomenar funcionària interina a la senyora Beatriz López Ibañez, per desenvolupar 

funcions de treballadora social amb efectes del dia 16 de desembre de 2021 i fins 

l'alta mèdica de la treballadora titular la senyora Esther Bernal López. 

X2021022504 Abonar despeses de formació 

X2021022565 12 - Abonar Serveis extraordinaris a la nòmina de desembre 2021 

X2021022781 Nomenar funcionari interí el senyor Albert Manzanares Pujol per desenvolupar 

funcions de tècnic delineant amb efectes 3 de gener de 2022. 

X2021022782 Abonar despeses de formació a la Universidad de Málaga 

X2021022787 12 - Aprovar nomina desembre i paga Nadal 2021 

X2021022903 Nomenar agents de la policia municipal amb caràcter de personal funcionari/nària 

en pràctiques. 

X2021022911 Nomenar funcionària interina com a Tècnica Auxiliar de Nova Ciutadania, amb 

efectes 3 de gener de 2022. 

X2021022920 Nomenar funcionària interina a la senyora Carolina Arenas Gómez, amb efectes del 

dia 3 de gener de 2022 i fins la incorporació de la titular de la plaça la senyora 

Blanca Nacente Durban. 

X2021022971 Aprovació de la convocatòria PI2-2021 per a la cobertura de 6 places de tècnic-a 

mig-tja per promoció interna i de les seves bases reguladores. 

X2021022987 Aprovació de la convocatòria PI3-2021 de cobertura de la plaça de tècnic-a 

d'administració general per promoció interna i de les bases reguladores 

X2021023055 Sol·licitud de bestreta. 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE MEDI AMBIENT, PAISATGE URBÀ I TERRITORI 

X2021022658 PJ -Devolució dipòsit tala eucaliptus Sant Joan 5-7 

X2021006999 BAIXA GUALS Caldes de Montbui, 22-24 6355 - 6416 i 8536 

X2021007009 BAIXA GUAL - C/ Portugal, 15. (8730). 

X2021007055 DEVDIP Guals Dos de Maig, 54 A 8952 i 54B 8953 
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X2021007067 DEVDIPO Martí l'humà 10 

X2021008070 DEVDIP Congost, 6 

X2021008551 DEV DIPO per llicència de gual, Cristóbal Colon, 24 

X2021008879 DEV. DIPOSIT GUAL 7055 

X2021011175 DEV DIPOSIT de la llicència del gual 8825 

X2021015708 BAIXA GUAL gual núm. 7851 Santa Perpétua, 51 

X2021018588 DEVDIP GUAL - C/ Cristóbal Colón, 4. (6590). 

X2021019316 BAIXA llicència de gual 6375. Avda Burgos, 62 

X2021021970 BAIXA GUAL Ramón Casas, 11-19 

X2021022079 Sol·licitud de devolució de dipòsit per canvi de titularitat de la llicència de gual. 

X2021022081 DEV DIPO Salvador Espriu , 11 

X2021022291 DEV DIPOSIT Borrell, 57 

X2021023013 Baixa d'ofici del gual 8146 del Cr. Nicaragua, 23-25 

X2021002365 LOP - Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres (planta baixa i dues 

plantes pis) i aparcament (2 places) al carrer de Vicenç Fonolleda, 4 

X2021002520 Devolució d'aval per compliment obligació de reserva d'una plaça d'aparcament.  

X2021008533 COP - Instal.lacio solar fotovoltaica per autoconsum - rambla Pompeu Fabra, 34D 

1º 1º 

X2021018495 DDI - Devolució de dipòsit LLU 2016018 i posterior pròrroga LOP X2017009250 

X2021021674 LOP - Cancel·lació de l'aval bancari de les obres de Construcció d'un edifici 

plurifamiliar (46 habitatges, 64 trasters i aparcament privat de 109 places cotxe i 12 

places moto) al passeig de Victòria Garcés, 6-8, ptge. Maria Montessori, 8-10, av. 

Teixidores, 37 i pl. Castella, 4-6 

X2021004458 Canalitzacions -Devolució dipòsit Elecnor canalització Telefónica Sant Roc- 

Joaquim Mir OCS20140030 

X2021010394 Canalitzacions -Devolució diposits Telefonica Rec de dalt, FBacardi i Rec de dalt 

X2021018263 Canalitzacions -Devolució Tirant Amunt, SL Tarragona, 32-44. 

X2021019662 Canalitzacions -Desistiment i devolució diposit i impost Xarxa Oberta Pablo 

Picasso 

X2021021515 Canalitzacions -Edistribucion Antoni Gimbernat 12 -Desistiment i devolució 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 
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X2021010355 Reconeixement de l'obligació de pagament (exp. 17/07) 

X2021010365 Reconeixment de l'obligació de pagament (exp. 25/07) 

X2021010984 Aprovació del pagament - Execució de sentència- Procediment ordinari 799/2019 - 

1a Instància 1 de Mollet  

X2021011017 Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de pagament a COPISA  

X2021015086 Aprovació del pagament - Execució de sentència - Procediment ordinari 799/2019 

- MJ Jutjat de Primera instància i Instrucció nº 3 de Mollet del Vallès 

X2021019650 Proposta/Decret d'execució de títols judicials 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE PATRIMONI 

X2021004536 Reclamació responsabilitat patrimonial per danys produïts per caiguda d'arbre al C. 

Can Mollet, 26 

X2021006317 Reclamació de responsabilitat patrimonial 

X2021008445 Reclamació de responsabilitat patrimonial 

X2021009962 Regularització jurídic-patrimonial del solar de l'Institut de Mollet, avinguda Burgos, 

96. 

X2021014750 Reclamació de responsabilitat patrimonial 

X2021017193 Reclamació de responsabilitat patrimonial 

X2021020956 Resolució expedient 2020007334 

X2021021875 Resolució expedient 2021002882 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

X2021000025 Presentació de documentació per annexar a l'expedient abonaments i refactures de 

2020-02 SOREA. 

X2021000166 Presentació altes i baixes AQC 320 a 334. 

X2021000205 Presentació de relació d 'altes i baixes AQC 342 a AQC 356. 

X2021000229 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - ESTIMAR 

X2021000230 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - ESTIMAR 

JUBILATS/DES 



 

22  

X2021000231 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - 

DESESTIMAR INGRESSOS/FINQUES 

X2021000232 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - 

DESISTIMENT INTERESSAT/ADA 

X2021000233 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - BAIXES 

X2021000234 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - JA 

ESTIMADES 

X2021000235 Aprovar les bonificacions de la PPPNT reguladora del subministrament d'aigua i de 

la Taxa per recollida de residus municipals corresponents al 4T 2020 - ESTIMAR 

3T (Pendent al 4T) 

X2021000295 Aprovar les liquidacions tributàries emeses entre el 21 i el 27 de desembre de 2020, 

per import total de 9.190,56 euros 

X2021000297 Aprovar les liquidacions tributàries emeses entre el 28 de desembre de 2020 i el 3 

de gener de 2021, per import total de 62.569,78 euros 

X2021000455 Aprovar les liquidacions tributàries emeses entre el 4 i 10 de gener de 2021, per un 

import de 47.304,51 euros 

X2021000468 Aprovació les altes de SOREA BAQC 72 i 73 corresponents primer trimestre 2020 

X2021000471 Presentació de documentació per annexar a l'expedient Inst. Baixes i canvis de nom 

B-AQC74 IB-AQC75 

X2021000474 Presentació de documentació relativa a les baixes i canvis de nom B-AQC 76 al B-

AQC 77 

X2021000562 Aprovació dels drets de connexió l'expedient taxes municipals 2020-02 i 2020-03 

SOREA 

X2021000712 Aprovar padró del mercat setmanal per a l'any 2021 

X2021000803 Aprovar les liquidacions tributàries emeses entre el 11 i 17 de gener de 2021, per 

un import de 15.261,60 euros 

X2021000898 Aprovació del padró de la prestació patrimonial pública no tributaria pel 

subministrament d’aigua i de la taxa per recollida de residus municipals, 

corresponent al quart trimestre de 2020 

X2021000993 Rectificació dels errors materials de l’Ordenança Fiscal núm. 0 General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació i de la núm. 1.1.3.Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

X2021001094 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 18 i el 24 de gener de 

2021, per un import total de 22.508,51 euros 
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X2021001157 Rectificació d'un error material a l'acord d'aprovació del padró de la prestació 

patrimonial pública no tributaria pel subministrament d’aigua i de la taxa per 

recollida de residus municipals, corresponent al quart trimestre de 2020 

X2021001445 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de febrer de 2021 del pàrking 

Joan Miró, per un import de 4.824,00 euros 

X2021001547 Esmenar l’error en la publicació del BOP de l´annex de tarifes de la Ordenança 

Fiscal número 1.1.3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 

X2021001592 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 25 i el 31 de gener de 

2021, per un import total de 13.320,81 euros 

X2021001838 Estimar recurs i anul·lar les liquidacions 986067-068-069-070 Circ Smile by Alex 

Zavatta. 

X2021001985 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 1 i el 7 de febrer de 2021, 

per un import total de 42.207,25 euros 

X2021002310 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 8 i el 14 de febrer de 2021, 

per un import total de 112.978,53 euros 

X2021002385 Declaració d'obres d'especial interès les obres d’adequació de l’espai de l’INSS per 

a un nou servei ASSIR al CAP Can Pantiquet al carrer de Lluis Millet, 15 

X2021002793 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 15 i el 21 de febrer de 

2021, per un import total de 34.070,19 euros 

X2021002980 Estimació de les al·legacions presentades per diversos interessats contra les 

notificacions d’últim requeriment de pagament de rebuts corresponent a la relació 

núm. 2009574 

X2021003054 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de març de 2021 del pàrking Joan 

Miró, per un import de 4.824,00 euros 

X2021003293 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 22 i el 28 de febrer de 

2021, per un import total de 26.387,66 euros 

X2021003645 Anul·lar imports relacions LPB2006 i LPD2006 per error material, manca de fet 

imposable, duplicitat, bonificació i altres, per import total de 23.607,47euros. 

X2021003790 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 1 i el 7 de març de 2021, 

per un import total de 143.208,18 euros 

X2021004351 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 8 i el 14 de març de 2021, 

per un import total de 39.337,82 euros 

X2021004732 Aprovar la relació de càrrecs del preu públic del Servei de Teleassistència 

corresponent al 4T2020 

X2021004767 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 15 i el 21 de març de 2021, 

per un import total de 22.334,46 euros 
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X2021005061 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes d' abril de 2021 del pàrking Joan 

Miró, per un import de 4.824,00 euros 

X2021005146 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 22 i el 28 de març de 2021, 

per un import total de 354.080,32 euros 

X2021005176 Aportacions grups municipals 1r i 2n Trimestre 2021 

X2021005400 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 29 de març i el dia 4 d'abril 

de 2021, per un import total de 7.441,32 euros 

X2021005463 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 

X2021005551 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 - estimar 

X2021005552 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 - desestimar ingr/finq/vehic 1t21-4t20. 

X2021005553 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 - desistiment interessat 1t21-4t20. 

X2021005554 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 - baixes 1t 2021 

X2021005555 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 - estimar 4t 2020 

X2021005556 Bonificacions per a la pppnt pel subministrament d'aigua i per a la taxa de recollida 

de residus municipals 1t 2021 - no notificats 1t21-4t20. 

X2021005725 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 5 i el 11 d'abril de 2021, 

per un import total de 132.277,16 euros 

X2021005962 Aprovar el padró de la taxa per recollida de residus municipals, corresponent a 

l’exercici de 2021, per un import total de 5.935.464,65 

X2021006002 Donar compte de la recaptació de la taxa de residus municipals i aprovació del padró 

de facturació d'aigua corresponents al primer trimestre de 2021 

X2021006116 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 12 i el 18 d'abril de 2021, 

per un import total de 132.551,53 euros 

X2021006354 Anul·lar imports relacions LPB2101 i LPD2101 per error material, manca de fet 

imposable, duplicitat, bonificació i altres, per import total de 19.746,00 euros. 

X2021006521 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 19 i el 25 d'abril de 2021, 

per un import total de 124.429,21 euros 

X2021006581 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de maig de 2021 del pàrking Joan 

Miró, per un import de 4.824,00 euros 



 

25  

X2021006846 Aprovar la relació de rebuts de rectificacions AQC357 al AQC379 aigua i residus 

4T2020 

X2021006850 Aprovar els rebuts que figuren a les relacions adjuntes B-AQC 78 al B-AQC 79 

correponents al quart trimestre de 2020 

X2021006922 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 26 d'abril i 2 de maig de 

2021, per un import total de 76.604,24 euros 

X2021007060 Acordar la baixa parcial del rebut 991711 i retorn de l'import pagat de la taxa per 

ocupació i aprofitament especial de terrenys d’ús públic amb taules i cadires de 

2020. 

X2021007336 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 3 i el 9 de maig de 2021, 

per un import total de 120.115,04 euros 

X2021007862 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 10 i 16 de maig de 2021, 

per un import total de 51.605,02 euros 

X2021008524 Convocatoria per a la creació d'un fons per garantir la igualtat entre propietaris i 

llogaters amb títol de família nombrosa que tinguin assumit el pagament de l'IBI 

2021 

X2021008565 Convocatoria dels ajuts economics adreçats als subjectes passius de l'IBI per a 

l'exercici 2021 com a conseqüencia d'execucions hipotecaires i analegs de 

l'habitatge habitual 

X2021008815 Aprovar la relació de càrrecs del preu públic per la prestació de serveis esportius, 

programa Mou-te, corresponents al 3T curs 2020-2021 

X2021008986 Aprovar les liquidacions complementàries de la Taxa per l’entrada de vehicles a 

través de les voreres (guals) de la Rb Nova, per l'exercici 2021. 

X2021009013 Anul·lar imports relacions LPB2102 i LPB2103 per error material, manca de fet 

imposable, duplicitat, bonificació i altres, per import total de 36.909,87 euros 

X2021009161 Aprovació del padró de la taxa per ocupació via pública amb taules i cadires, 

exercici 2021. 

X2021009184 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 17 i el 23 de maig de 2021, 

per un import total de 67.258,35 euros 

X2021009189 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de juny de 2021 del pàrking Joan 

Miró, per un import de 4.807,00 euros 

X2021009191 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 24 i el 30 de maig de 2021, 

per un import total de 109.267.32 euros 

X2021009276 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 31 de maig i el 6 de juny, 

per un import total de 17.332,03 euros 

X2021009805 Aprovació del padró de la taxa per ocupació via pública amb taules i cadires, 

exercici 2021. 
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X2021009818 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 7 i 13 de juny de 2021, 

per un import total de 21.403,83 euros 

X2021010098 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 14 i 20 de juny de 2021, 

per un import total de 14.169,86 euros 

X2021010240 Emetre els rebuts de cobrament de les taxes del mercat setmanal corresponents al 

segon i tercer trimestre de 2020 recalculant l'import de la taxa d'acord amb 

l'ocupació efectiva de les parades d'alimentació 

X2021010443 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 21 i 27 de juny de 2021 i 

la liquidació TELE 2021 0000 0000000078L per un import total de 129.267,43 

euros 

X2021010468 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de juliol de 2021 del pàrking 

Joan Miró, per un import de 4.807,00 euros 

X2021010784 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 28 de juny i 4 de juliol de 

2021 i les quotes anuals corresponents al Centre d'Estudis Molletans (CEM), per un 

import total de 56.998,25 euros 

X2021010861 Bonificacions per a la pppnt per al subministrament d'aigua i per a la taxa de 

recollida de residus municipals 2t 2021 

X2021010922 Aprovar els rebuts que figuren a les relacions adjuntes B-AQC 80 al B-AQC 81 

corresponents al primer trimestre 2021 

X2021010931 Aprovar la relació de rebuts de rectificacions AQC380 al AQC393 corresponents al 

primer trimestre de 2021 

X2021011082 Donar compte de la facturació de la recollida de residus municipals i aprovar el 

padró de la prestació patrimonial pública no tributaria pel subministrament d’aigua 

corresponent al segon trimestre de 2021 

X2021011100 Desestimar sol·licitud d'anul·lació de liquidació generada en concepte d'ocupació 

de Via Pública, liquidació núm.983664. 

X2021011103 Estimar recurs Rebut Taxa Guals exercici 2021 

X2021011143 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 5 i el 11 de juliol de 2021, 

per un import total de 16.012,51 euros 

X2021011486 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 12 i el 18 de juliol de 

2021, per un import total de 77.879,80 euros 

X2021011495 Estimar les al·legacions presentades per diversos interessats ccorresponents a la 

relació núm.2085339 

X2021014714 Aprovació de les liquidacions tributàries, generades el dia 28 de juny de 2021, per 

un import total de 2.405,59 euros 

X2021014809 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes d' agost de 2021 del pàrking Joan 

Miró, per un import de 4.807,00 euros 
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X2021015575 Anul·lar imports relació LPB2104 i LPD2104 per error material, manca de fet 

imposable, duplicitat, bonificació i altres, per import total de 40.648,50 euros. 

X2021015678 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 19 de juliol i el 15 d'agost 

de 2021, per un import total de 163.124,36 euros 

X2021015827 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 16 i el 22 d'agost de 2021, 

per un import total de 9.658,90 euros 

X2021015854 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de setembre de 2021 del pàrking 

Joan Miró, per un import de 4.807,00 euros 

X2021016506 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 23 i el 29 d'agost de 2021, 

per un import total de 8.592,65 euros 

X2021016716 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 30 d'agost i el 5 de 

setembre de 2021, per un import total de 27.567,88 euros 

X2021017450 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 6 i 12 de setembre de 

2021, per un import total de 13.846,20 euros 

X2021017614 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 13 i 19 de setembre de 

2021, per un import total de 25.450,46 euros 

X2021017988 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes d'octubre de 2021 del pàrking 

Joan Miró, per un import de 5.110,00 euros 

X2021018020 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 20 i 26 de setembre de 

2021, per un import total de 12.530,17 euros 

X2021018266 Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a 2022 

X2021018276 Aprovació inicial de la modifcació de les ordenances de preus publics, prestacions 

patrimonials publiques de caracter no tributari i de preus privats per a 2022 

X2021018392 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 27 de setembre i 3 

d'octubre de 2021, per un import total de 5.282,04 euros 

X2021018459 Aprovar la relació de càrrecs del preu públic del Servei de Teleassistència 

corresponent al 1T2021 

X2021018674 Bonificacions per a la PPPNT per al subministrament d'aigua i per a la Taxa de 

recollida de residus municipals 3T2021 

X2021018784 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 27 de setembre i 3 

d'octubre de 2021, per un import total de 5.282,04 euros 

X2021019141 Aprovar la relació de càrrecs del preu públic del Servei de Teleassistència 

corresponent al 2T2021 

X2021019255 Anul·lar imports relació LPB2105 i LPD2105 per manca de fet imposable, 

caducitat, bonificació i altres, per import total de 8.674,74 euros 
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X2021019266 Donar compte de la facturació en concepte de la taxa 2.8. per la recollida de residus 

municipals i aprovació el padró de la prestació patrimonial pública no tributaria pel 

subministrament d’aigua corresponents al tercer trimestre de 2021 

X2021019529 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 4 i el 24 d'octubre, per un 

import total de 10.824,50 euros 

X2021019700 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de novembre de 2021 del pàrking 

Joan Miró, per un import de 5.150,00 euros 

X2021019729 Proposta de resolució de convocatòria deserta d'execucions hipotecaires i analegs 

de l'habitatge habitual 

X2021019934 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 25 i el 31 d'octubre, per 

un import total de 158.942,81 euros 

X2021020336 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 1 i el 7 de novembre de 

2021, per un import total de 14.634,22 euros 

X2021020376 Aprovar la relació de càrrecs del preu públic del Servei de Teleassistència 

corresponent al 3T2021 

X2021020698 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 8 i el 14 de novembre de 

2021, per un import total de 29.046,70 euros 

X2021021191 Aprovació de les liquidacions tributaries, emeses entre el 15 i el 21 de novembre de 

2021, per un import total de 42.438,44 euros 

X2021021385 Aprovar la relació de rebuts, corresponents al mes de desembre de 2021 del pàrking 

Joan Miró, per un import de 5.087,00 euros 

X2021021550 Aprovació liquidacions emeses entre els dies 22 i 29 de novembre de 2021, per un 

import total de 19.528,54 euros 

X2021021956 Aprovació liquidacions emeses entre els dies 29 de novembre i 5 de desembre de 

2021, per un import total de 15.205,66 euros 

X2021022202 Aprovació liquidacions emeses entre els dies 6 i 12 de desembre de 2021, per un 

import total de 4.293,98 euros 

X2021022638 Aprovació liquidacions emeses entre els dies 13 i 19 de desembre de 2021, per un 

import total de 15.589,43 euros 

X2021022871 Aprovació liquidacions emeses del 20 al 26 de desembre de 2021, per un import 

total de 228.693,15 euros 

X2021023084 Aportació partits polítics 3er i 4rt trimestre 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE LA DESPESA 
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X2021000566 Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

provisionals a la nau del carrer Indústria núm. 7 de Mollet del Vallès, i convocatòria 

de licitació, exp. COOB/21001 

X2021000839 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Condicionament de la Riera de Lourdes i millora de la mobilitat al carrer Juan 

Ramón Jiménez de Mollet del Vallès i convocatòria de licitació exp. COOB/21002 

X2021001444 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques del contracte de serveis Manteniment del sistema integral de telegestió de 

la Casa de la Vila de Mollet del Vallès i aplicació del procediment negociat per a 

l'adjudicació, exp. COSE/21009 

X2021001453 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques del contracte de serveis Manteniment integral del sistema de telegestió de 

diversos equipaments de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/21010 

X2021001656 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Reparació de la vorera del carrer Pablo Picasso entre els carrers Can Flequer i Sant 

Roc, i convocatòria de licitació, exp COOB/21004 

X2021002039 Aprovació de la despesa del contracte de serveis Manteniment de les instal·lacions 

antiincendis dels equipaments municipals, exp. COSE/18008 

X2021003137 Aprovació de la despesa del contracte de serveis Manteniment de les instal·lacions 

de seguretat dels equipaments municipals, exp. COSE/18009 

X2021003372 Aprovació de la despesa del contracte de serveis Manteniment de les zones verdes 

del sector 4 i de les zones verdes adjacents al sector 4 del municipi de Mollet del 

Vallès, exp. COSE/19023 

X2021003648 Aprovació dels plecs de clàusules administratives del contracte d'obres Reforma, 

millora de l’eficiència i adequació normativa de la climatització i ventilació de la 

Biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès, exp. COOB/21006 

X2021003728 Aprovació de l'ampliació de la despesa del contracte de serveis Manteniment del 

programari Genesys-i3 Audifilm de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. 

COSE/17005. 

X2021005072 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques del 

contracte de serveis Manteniment del programari Genesys-i3 de l'Ajuntament de 

Mollet del Vallès, COSE/21013 i aplicació de procediment negociat sense publicitat 

per a l'adjudicació 

X2021006064 Desistiment licitació, aprovació nous plecs de clàusules del contracte de Servei 

municipal Casal Obert Mollet de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i convocatòria 

de licitació exp. COSE/20011 

X2021006433 Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Reparació de la calçada del carrer Sant Jordi, entre l'avinguda Rafael Casanova i el 

carrer Zorrilla, exp. COOB/21008 i convocatòria de licitació 
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X2021006793 Aprovació dels plecs de clàusules del contracte de servei Redacció del projecte 

d'obres Reforma del Pavelló Municipal d'Esports Riera Seca, i convocatòria de 

licitació, COSE/21016 

X2021008015 Aprovació dels plecs de clàusules del contracte de serveis Manteniment del 

programari per a la gestió dels equipaments municipals de proximitat de 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i aplicació de procediment negociat sense 

publicitat per a l'adjudicació, exp. COSE/21017 

X2021009386 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Reparació del reasfaltat de l'avinguda Gaudí entre el carrer Can Flequer i la rotonda 

del Bosc, exp. COOB/21009 

X2021010046 Aprovació dels plecs de clàusules del contracte de Subministrament i manteniment 

de dos marcadors electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets de dues 

cistelles de bàsquet, exp. COSU/21008 

X2021010656 Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Ampliació del pavelló municipal d’esports Plana Lledó de Mollet del Vallès, i 

convocatòria de licitació, exp. COOB/21010 

X2021010659 Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Reasfaltat i reparació de les voreres de l'avinguda Llibertat de Mollet del Vallès, 

exp. COOB/21011 i convocatòria de licitació 

X2021010794 Aprovació dels Plecs de clàusules del contracte de subministrament, instal·lació i 

pintura del paviment esportiu del Pavelló de bàsquet de Plana Lledó, exp. 

COSU/21009 i convocatòria de licitació 

X2021017026 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques del contracte de serveis Manteniment del sistema de gestió de torns 

d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i aplicació procediment 

negociat exp. COSE/21019 

X2021017029 Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques del contracte de servei Manteniment del sistema d'avaluació de l'atenció 

ciutadana, i aplicació del procediment negociat, exp. COSE/21020 

X2021018053 Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obres 

Substitució de paviments del carrer de Gaietà Vínzia – fase II, entre els carrers de 

Tarragona i Via Ronda, exp. COOB/21012 i convocatòria de licitació 

X2021018460 Aprovació dels plecs de clàusules del contracte de servei Manteniment dels rellotges 

del campanar i el quiosc de la plaça Catalunya de Mollet del Vallès, exp. 

COSE/21021 

X2021020378 Deixar sense efecte resolució i aprovació plecs de clàusules del contracte de servei 

Manteniment del programari Genesys-i3 de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, 

COSE/21013 
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X2021021309 Aprovació dels plecs de clàusules del contracte de serveis Redacció dels projectes 

bàsic i executiu de la reurbanització de l'entorn de l'església de Sant Vicenç de 

Mollet del Vallès, exp. COSE/22012 

X2021021326 Aprovació de les clàusules administratives del contracte d'obres Arranjament de la 

vorera central del carrer Salvador Espriu entre el carrer de Gallecs i carrer d'Arcadi 

Viñas de Mollet del Vallès, exp. COOB/21013 

X2021021725 Adhesió a l'acord marc del servei de mediació d'assegurances i encàrrec de provisió 

de diverses pòlisses, exp. COPR/22001 

X2021022061 Desistiment i aprovació nous plecs del contracte de servei Manteniment del 

programari per a la gestió dels equipaments municipals de proximitat de 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/21017 

X2021022175 Aprovació dels Plecs de clàusules del contracte de servei de redacció del projecte 

executiu i la direcció d’obra de les millores d’accessibilitat als guals de vianants 

(actuació 5 dels fons europeus “New Generation”) de Mollet del Vallès, 

COSE/22013 

X2021022579 Aprovació dels plecs de clàusules del contracte de serveis Redacció dels projectes i 

de les direccions d'obres de desenvolupament del Pla director de la bicicleta, exp. 

COSE/22014 

 

ADJUDICACIÓ 

X2021000814 Rectificació del decret d'adjudicació de contracte de serveis Recollida i transport de 

residus municipals i de neteja viària de Mollet del Vallès, exp. COSE/20015 

X2021000816 Adjudicació del contracte de servei Manteniment del programari E-Qualiment per 

a la gestió d'aliments bàsics de Mollet del Vallès, exp. COSE/20024 

X2021001862 Adjudicació del contracte derivat del Subministrament de 22 equips multifuncions 

per acord marc amb Central de Compres ACM, exp. COSU/21004 

X2021006263 Adjudicació del contracte de Subministrament i manteniment d'un programari per a 

la gestió del patrimoni documental històric de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, 

exp. COSU/20005. 

X2021006290 Adjudicació del contracte de servei Manteniment dels portals i la plataforma GIS 

de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/21006 

X2021006518 No adjudicació del contracte de serveis Intervenció socioeducativa de l’Espai 

familiar L’Era de Mollet del Vallès, exp. COSE/19005 

X2021006525 Adjudicació del contracte d'obres provisionals a la nau del carrer Indústria núm. 7 

de Mollet del Vallès, exp. COOB/21001 

X2021006578 Adjudicació del contracte de serveis Manteniment de la solució de signatura 

biomètrica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/21005 
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X2021006610 Adjudicació del contracte de serveis Manteniment del programari Gescity de 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/20018 

X2021007338 Adhesió de l'acord marc i adjudicació del contracte derivat del Subministrament 

d'uniformitat policial, exp. COSU/21006 

X2021009081 Adjudicació del contracte de serveis Manteniment del sistema de telegestió de les 

instal·lacions de reg de les zones verdes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. 

COSE/21012 

X2021009579 Adjudicació del contracte de serveis Manteniment del sistema integral de telegestió 

de la Casa de la Vila de Mollet del Vallès, exp. COSE/21009 

X2021009887 Adhesió de l'acord marc i adjudicació a INSIGNA UNIFORMES S.L. el contracte 

derivat del Subministrament d'uniformitat policial, exp. COSU/21006 

X2021009893 Adhesió de l'acord marc i adjudicació a SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC 

elcontracte derivat del Subministrament d'uniformitat policial, exp. COSU/21006 

X2021009928 Adhesió de l'acord marc i adjudicació del contracte derivat del Subministrament 

d'uniformitat policial, exp. COSU/21006 

X2021010879 Adjudicació del contracte del Servei municipal Casal Obert Mollet de l'Ajuntament 

de Mollet del Vallès, exp. COSE/20011 

X2021014833 Adjudicació del contracte de servei Manteniment integral del sistema de telegestió 

de diversos equipaments de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/21010 

X2021015148 Adjudicació del contracte de servei Manteniment de la plataforma BMAPS per a la 

gestió de l’arbrat públic de Mollet del Vallès, exp. COSE/21015 

X2021015212 Adjudicació del contracte de servei Auditòria, implementació i gestió del Pla 

Municipal d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. 

COSE/21003. 

X2021015436 Adjudicació del contracte d'obres Ampliació del pavelló municipal d’esports Plana 

Lledó de Mollet del Vallès, exp. COOB/21010 

X2021015439 Adjudicació del contracte d'obres Impermeabilització de les cobertes del Casal Sant 

Jordi de Mollet del Vallès, exp. COOB/20002. 

X2021015451 Adjudicació del contracte d'obres Reparació de la vorera del carrer Pablo Picasso 

entre els carrers Can Flequer i Sant Roc, exp COOB/21004 

X2021015456 Adjudicació del contracte de Subministrament i manteniment de dos marcadors 

electrònics esportius nivell 2 i de dos jocs complets de dues cistelles de bàsquet, 

exp. COSU/21008 

X2021015733 Adjudicació segona proposició del contracte d'obres Impermeabilització de les 

cobertes del Casal Sant Jordi de Mollet del Vallès, exp. COOB/20002. 

X2021015743 Adjudicació del contracte d'obres Reparació del reasfaltat de l'avinguda Gaudí entre 

el carrer Can Flequer i la rotonda del Bosc, exp. COOB/21009 
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X2021015756 Adjudicació del contracte d'obres Reparació de la calçada del carrer Sant Jordi, entre 

l'avinguda Rafael Casanova i el carrer Zorrilla, exp. COOB/21008 

X2021015807 Adjudicació del contracte mixt de Subministrament, instal·lació i i pintura del 

paviment esportiu del Pavelló de bàsquet de Plana Lledó, exp. COSU/21009 

X2021015995 Adjudicació del contracte mixt de subministrament i de Serveis de telefonia i dades 

fixes i mòbils, exp. COSE/20021, Lot 1 

X2021015998 Adjudicació del contracte mixt de serveis i subministrament Actualització de la 

xarxa de punts d’accés wifi als edificis municipals, exp. COSE/20021, Lot 2 

X2021016003 Adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei Actualització de la 

electrònica de xarxa a la seu central, exp. COSE/20021, Lot 3 

X2021018814 Adjudicació del contracte d'obres Reforma, millora de l’eficiència i adequació 

normativa de la climatització i ventilació de la Biblioteca de Can Mulà de Mollet 

del Vallès, exp. COOB/21006 

X2021021396 Adjudicació del contracte de Subministrament d'Equipos informàtics: 40 ordinadors 

avançats i 15 ordinadors portàtils avançats per Acord marc ACM, Lot 1, exp. 

COSU/22006 

X2021021459 Adjudicació del contracte de serveis Manteniment de de les aplicacions 

informàtiques del sistema d’informació comptable de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, exp. COSE/20004 

X2021022035 Adjudicació del contracte de Subministrament d'equips informàtics: 90 unitats 

Liyama Prolite XUB2492HS-B1 per acord marc ACM, lot 13, exp. COSU/22008 

X2021022084 Adjudicació del contracte de serveis Assessorament en gestió integrada de plagues 

de l'arbrat públic de Mollet del Vallès, exp. COSE/20012 

X2021022277 Adjudicació del contracte d'obres Reasfaltat i reparació de les voreres de l'avinguda 

Llibertat de Mollet del Vallès, exp. COOB/21011 

X2021022732 Decret d'adjudicació del contracte basat de l'Acord marc per al subministrament de 

carburant per al parc móvil de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSU/22001 

 

RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

X2021019145 SU –Aprovació 1a. Certificació obra Impermeabilització coberta casal Sant Jordi 

X2021020738 SU –Aprovació 2a. Certificació obra Impermeabilització coberta casal Sant Jordi 

X2021022510 SU –Aprovació 3a i última Certificació obra Impermeabilització coberta casal 

Sant Jordi 

X2021001631 Aprovar la certificació núm. 1 de les obres "Millora de les voreres al carrer 

Serturner a l'accés al PAE de Can Magarola" 
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X2021009843 Aprovar la certificació núm. 2 i final de les obres "Millora de les voreres al carrer 

Serturner a l'accés al PAE de Can Magarola" 

X2021019646 Aprovar la certificació d'obra 1 del contracte d'obres provisionals a la nau del 

carrer Indústria, 7 

X2021020901 Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de Reparació vorera carrer Pablo 

Picasso entre Can Flequer i Sant Roc. 

X2021021253 Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de Reparació de la calçada del 

carrer Sant Jordi, entre l'avinguda Rafael Casanova i el carrer Zorrilla 

X2021021384 Aprovar la certificació d'obra 2 del contracte d'obres provisionals a la nau del 

carrer Indústria, 7 

X2021022178 Aprovació de la certificació núm. 1 del Reasfaltat de l'av. Gaudí entre Can Flequer 

i la rotonda del Bosc. 

X2021022260 Aprovació de la certificació núm. 2 i final de les obres de Reparació vorera carrer 

Pablo Picasso entre Can Flequer i Sant Roc. 

X2021022650 Aprovar la certificació d'obra 3 del contracte d'obres i usos provisionals a la nau 

del carrer Industria, 7. 

X2021022656 Aprovació de la certificació núm. 2 i final de les obres de Reparació de la calçada 

del carrer Sant Jordi, entre l'avinguda Rafael Casanova i el carrer Zorrilla. 

X2021022718 Aprovació de la certificació 1 i final de les obres d'Ampliació del pavelló 

municipal d'esports Plana Lledó. 

 

 

 

REVISIÓ DE PREUS 

X2021004630 Donar-se per assabentada de la subrogació i aprovació de la revisió del preu de la 

retribució del contracte del Servei públic local d'abastament d'aigua potable a 

domicili de Mollet del Vallès, exp. COGS/04023 

X2021020442 Aprovació de revisió de tarifes del contracte de Gestió de servei municipal 

Aparcament subterrani a la plaça Pau Casals, exp. COGS/02020. 

X2021021198 Aprovació de revisió de tarifes del contracte de Gestió de servei municipal de 

l'aparcament subterrani de l'Hospital de Mollet del Vallès exp. COGS/02098 

X2021022860 Aprovació de la revisió de tarifes del contracte de Gestió del servei públic municipal 

de l'aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de Mollet del Vallès, exp. 

COGS/08018. 

 

GARANTIA 
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X2021000492 Autorització cancel·lació garantia del contracte privat de serveis Assegurances dels 

vehicles de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COPR/17001 

X2021001099 Autorització de la cancel·lació garantia del contracte de Subministrament per a la 

renovació de l'equip de core de la xarxa de l'àrea local privada de l'Ajuntament de 

Mollet del Vallès. exp. COSU/17006. 

X2021001108 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 56 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005. 

X2021001114 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 155 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021001124 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 49 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021001128 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 187 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005. 

X2021001138 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució del contracte d'abonament 

d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter exclusiu núm. 

176 de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021001144 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 169 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021001147 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 59 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021001159 Resolució i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte d'abonament 

d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter exclusiu núm. 

163 de l'aparcament subterrani de la plaça Joan Miró, COAL/12005 

X2021001165 Autorització de la renúncia i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte 

d'abonament d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter 

exclusiu núm. 106 de l'aparcament de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005. 

X2021001245 Autorització de la devolució de la garantia del contracte d'obres Instal·lació del nou 

enllumenat públic de la Ronda dels Pinetons de Mollet del Vallès, Fase 1, exp. 

COOB/18011 

X2021001424 Autorització de la cancel·lació de la garantia del contracte de Subministrament, 

instal·lació i legalització d'un ascensor a la Biblioteca de Can Mulà de Mollet del 

Vallès, exp. COSU/18014 
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X2021001602 Autorització de la cancel·lació de la garantia del contracte de Servei municipal 

Casal Obert de Mollet del Vallès, exp. COSE/16009. 

X2021002512 Resolució i confiscació de la devolució de la garantia del Contracte d'abonament 

d'ús temporal de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter exclusiu núm. 

147 de l'aparcament públic subterrani de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021002855 Autorització de la cancel·lació de garantia del contracte de Subministrament i 

manteniment d’una àrea de jocs infantils a la plaça de l’Estatut de Mollet del Vallès, 

exp. COSU/18012 

X2021004717 Autorització de la de cancel·lació de garantia del contracte de serveis Auditoria, 

implementació i gestió del III Pla Municipal d’Igualtat de Gènere de Mollet del 

Vallès, exp. COSE/17006 

X2021008775 Autorització de la devolució de la garantia del Contracte d'abonament d'ús temporal 

de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter exclusiu núm. 51 de 

l'aparcament públic subterrani de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021014918 Autorització de la devolució de la garantia del contracte d'obres Construcció d’una 

pèrgola-marquesina metàl·lica, de caràcter provisional, al camp de futbol de la Zona 

Sud de Mollet del Vallès, exp. COOB/18009 

X2021020327 Autorització de la devolució de la garantia del contracte d'obres Desplegament del 

servei de fibra òptica en diversos trams de carrers dels polígons d'activitat 

económica de Mollet del Vallès, exp. COOB/18007 

X2021020476 Autorització de la devolució de la garantia del Contracte d'abonament d'ús temporal 

de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter exclusiu núm. M102 de 

l'aparcament subterrani Joan Miró, exp. COAL/12005. 

X2021020805 Autorització de la cancel·lació de la garantia del contracte d'obres Biblioteca i 

Comissaria de Policia Local: 1a Fase. Comissaria de Policia Local, exp. 

COOB/09040 

X2021021609 Autorització de la devolució de la garantia del Contracte d'abonament d'ús temporal 

de la plaça d'abonament indiscriminada sense carácter exclusiu núm. 152 de 

l'aparcament públic subterrani de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005. 

X2021022269 Autorització de la devolució de la garantia del Contracte d'abonament d'ús temporal 

de la plaça d'abonament indiscriminada i sense caràcter exclusiu núm. 160 de 

l'aparcament públic subterrani de la plaça Joan Miró, exp. COAL/12005 

X2021004051 Cancel·lació garantia i devolució aval bancari, per estimació recurs. 

 

PRÒRROGUES DE CONTRACTES 

X2021000192 Pròrroga del contracte de serveis Treballs de neteja i desinfecció de les 

instal·lacions de reg de Mollet del Vallès per a la prevenció i control de la 

Legionel·losi, exp. COSE/17016 
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X2021000196 Pròrroga i modificació del contracte del Servei de desratització, desinsectació i 

desinfecció (DDD) del municipi de Mollet del Vallès, exp. COSE/16028 

X2021000207 Pròrroga del contracte de servei Manteniment i suport del sistema de retransmissió 

en directe dels plens municipals, COSE/20003 

X2021000571 Pròrroga del contracte de serveis Realització del Programa de convivència i 

ciutadania de Mollet del Vallès, exp. COSE/19004 

X2021000584 Pròrroga del contracte de serveis de Manteniment dels jocs infantils i les àrees de 

joc del municipi de Mollet del Vallès, exp. COSE/19026 

X2021000590 Pròrroga del contracte de Servei de recollida, acollida i assistència dels animals de 

companyia abandonats, perduts o ferits a la via pública al municipi de Mollet del 

Vallès, exp. COSE/19017 

X2021000638 Pròrroga del contracte de Servei municipal d'estacionament de vehicles a la via 

pública de Mollet del Vallès, exp. COGS/18002 

X2021001513 Pròrroga del contracte de serveis Consergeria i neteja de les instal·lacions esportives 

municipals de Mollet del Vallès, exp. COSE/20019 

X2021005307 Adhesió a la segona pròrroga pel subministrament de Subministrament paper 

Central Compres ACM, exp. COSU/19011 

X2021006066 Pròrroga del contracte Servei d'ajuda domiciliària de Mollet del Vallès, exp. 

COSE/16005 

X2021007068 Pròrroga del contracte de servei Recollida i transport de residus municipals i de 

neteja viària de Mollet del Vallès, exp. COSE/20015 

X2021018213 Adhesió a la tercera pròrroga de l'Acord Marc pel Subministrament de gas natural, 

exp. COSU/18017, de 1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022. 

X2021019552 Pròrroga del contracte de servei Manteniment de les instal·lacions antiincendis dels 

equipaments municipals, exp. COSE/18008 

 

ALTRES 

X2021000424 Donar-se per assabentada dels contractes d'utilització de l'aparcament públic 

subterrani de la plaça Joan Miró corresponent al 4t trimestre de 2020, exp. 

COAL/12005 

X2021002362 Autorització, disposició i reconeixement de l'obligació corresponent a la subvenció 

econòmica municipal de l'any 2020 del contracte de Gestió de servei municipal 

Aparcament subterrani a la plaça Pau Casals, exp. COGS/02020. 

X2021002442 Autorització, disposició i reconeixement del vuitè pagament del contracte de Gestió 

del servei públic municipal de l'aparcament subterrani del Pla de les Pruneres de 

Mollet del Vallès, exp. COGS/08018. 
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X2021002445 Aprovació del pagament de la subvenció econòmica de l'any 2021 del contracte 

d'Ús privatiu sobre el domini públic per a la construcció i explotació d'un 

aparcament públic subterrani Joan Miró de Mollet del Vallès, exp. COAL/07028 

X2021005544 Donar-se per assabentada dels contractes d'utilització de l'aparcament públic 

subterrani de la plaça Joan Miró corresponent al 1er trimestre de 2021, exp. 

COAL/12005 

X2021008990 Modificació dels encàrrecs de provisió dels contractes privats del Conjunt 

d'assegurances municipals, exp. COPR/20001 

X2021011301 Indemnització de la suspensió parcial de l'execució del contracte de serveis 

Manteniment dels jocs infantils i les àrees de joc del municipi de Mollet del Vallès, 

exp. COSE/19026 

X2021014928 Modificació del contracte de Servei d'informació i assessorament a les dones del 

municipi de Mollet del Vallès, exp. COSE/19016 

X2021019204 Rectificació del decret d'adjudicació del contracte de serveis Manteniment integral 

del sistema de telegestió de diversos equipaments de l'Ajuntament de Mollet del 

Vallès, exp. COSE/21010 

X2021019781 Rectificació de l'errada detectada en la resolució de modificació del contracte Servei 

d'informació i assessorament a les dones del municipi de Mollet del Vallès, exp. 

COSE/19016 

X2021022792 Modificació del contracte de Gestió integral de les instal·lacions elèctriques de 

baixa tensió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, exp. COSE/14002 

X2021020758 Aprovar l'assignació a Mercamollet SL de la gestió de la contractació de la 

il·luminació per a la campanya de Nadal 2021 

X2021006641 Aprovació Liquidació del cànon relatiu a la concessió del servei municipal del 

Centre Municipal d’esport i salut Ca n’Arimon per a l’any 2020 

X2021019804 Aprovacio cànon variable de 2020 relatiu a la concessió del servei municipal del 

Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon 

X2021007466 Aprovar la liquidació del cànon per part de la Fundació Alb-Bosc 

 

CONTRACTES MENORS 

X2021019971 Adjudicació contracte menor 

X2021009445 Dotació de material i serveis per al bon funcionament de la Brigada Municipal de 

Parcs i Jardins 

X2021019286 Adjudicar el servei d'assistència tècnica del servei de formació per a la realització 

de tallers d'innovació educativa al Mollet HUB. Projecte PECT 

X2021019340 Adjudicar el servei d’assistència tècnica per a la creació del cens comercial i la 

delimitació i caracterització de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) 
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X2021022716 Contracte del servei de dinamització de l'espai Open Lab ubicat al Mollet Hub 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR 

APROVACIÓ PAGAMENTS A JUSTIFICAR 

X2021019717 Autoritzar una ordre de pagament a justificar per al subministrament i serveis de la 

Brigada Municipal d'Obres 

X2021020745 Autoritzar una ordre de pagament a justificar per al normal funcionament de la 

Brigada de Parcs i Jardins 

X2021000856 Autoritzar l'expedició d'una ordre de pagament a justificar a favor de la cap de 

l'Assessoria Jurídica i Compliance a la partida B1.9205.226.99 

X2021018179 Autoritzar l'expedició d'una ordre de pagament a justificar a favor de la cap de 

l'Assessoria Jurídica i Compliance a la partida B1.9205.226.04 

X2021005412 Aprovació Manament despeses a justificar activitats de primavera 2021 

X2021009230 Autorització de diverses ordres de pagament a justificar per a materials i serveis a 

la Brigada Municipal. 

X2021011088 Autorització d'una ordre da pagament a justificar per al programa Refresc'art 2021.  

X2021017660 Aprovació d'un manament a justificar per als Cursos i tallers curs 2021-2022 

X2021018346 Aprovació del manament a justificar per les activitats del CIRD Joana Barcala 1er 

trimestre curs 21/22 

X2021021638 Aprovaciò ordre de pagament a justificar 1r quadrimestre 2021-2022 

X2021010901 Autorització d'una ordre de pagament a justificar per activitats esportives d'estiu. 

X2021010221 Autorització manament despeses a justificar per atendre les despeses del XXII 

Premi Juvenil Vicenç Plantada 

X2021004297 Aprovar manament a justificar per a diverses actuacions en matèria de control 

d'animals i de la salubritat per l'exercici 2021 

X2021015563 Autorització d'una ordre de pagament a justificar per al control d'animals de 

companyia i salubritat. 

X2021017281 Aprovar el programa i el manament a justificar corresponent al programa de 

promoció de salut del 2n semestre de 2021 

X2021022335 Autoritzar ordre de pagament per despeses diverses programa animals de 

companyia 

X2021000616 Manament a justificar per ajuts econòmics per a persones amb situació de 

precariatat-1r decret- 

X2021000618 Manament a justificar per ajuts d’urgència social pobresa energética-1r decret- 
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X2021006693 Aprovació Manament despeses a justificar destinat a ajuts econòmics per a la 

pobresa energética-2n decret 

X2021009200 Expedició d’una ordre de pagament a justificar per fer efectives les prestacions 

econòmiques d'urgència social de 2021- 2n decret- 

X2021015042 Autoritzar ordre de pagament a justificar per prestacions econòmiques d'urgència 

social de 2021- 3r decret- 

X2021020219 Aprovació Manament despeses a justificar destinat a ajuts econòmics per a la 

pobresa energètica-3r decret 

X2021020222 Autoritzar ordre de pagament a justificar per prestacions econòmiques d'urgència 

social de 2021- 4t decret 

 

JUSTIFICACIÓ PAGAMENTS A JUSTIFICAR 

X2021017523 Fer efectiu el pagament de les comissions generades en els comptes justificatius i 

bestreta caixa fixa de l'habilitat de Serveis Personals i Acció Cívica i habilitada de 

Drets Socials 2021 

X2021007990 Aprovar compte justificatiu despeses derivades de les atencions de serveis socials 

bàsics a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social amb pobresa 

energètica 

X2021008970 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses derivades del Programa XXVIII Nit de l’esport, 9 a 16 de 

març. 

X2021009620 Aprovar comptes justificatius a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per les despeses d'activitats calendari tradicional hivern'21- I 

X2021009622 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials per les 

despeses derivades d'atencions Serveis Socials basics persones i famílies en situació 

vulnerabilitat social 

X2021009624 Aprovar comptes justificatius a nom de la cap de servei d'Assessoria Jurídica i 

Compliance per les despeses de les dietes dels representats de l’Administració i del 

personal col·laborador jornada electoral 14F 

X2021010185 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses de difusió i Preus Públics cursos i tallers Centres Cívics. 

X2021010186 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del Programa desenvolupament cultural comunitari Obrim 

Finestres. 

X2021011426 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials per les 

despeses Programa Estimar no fa mal i Mollet Coeduca. 
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X2021014929 Aprovar comptes justificatius a nom de la cap de servei de Serveis Socials per les 

despeses Programa Promoció Salut 1S'21 

X2021014930 Aprovar comptes justificatius a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

Control Animals i Control Salubritat 

X2021015139 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat despeses Programa d'Arts i Escena març a maig'21  

X2021015233 Aprovar comptes justificatius a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

atencions Serveis Socials bàsics persones i famílies vulnerabilitat social 

X2021015386 Aprovar comptes justificatius a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat despeses Activitats, cursos i tallers xarxa centres cívics i culturals 

1Q20/21 

X2021015387 Aprovar comptes justificatius a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

programa activitats, cursos i tallers Centre Cultural la Barcala 2Q20/21 

X2021015389 Aprovar comptes justificatius a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat despeses de programa activitats foment lectura 2T'21 

X2021015390 Aprovar comptes justificatius a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del fons bibliotecari Programa foment lectura 2T'21 

X2021019708 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses de celebració activitats calendari tradicional festiu 

primavera 

X2021019709 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del conveni col. Escola Sant Vicenç proj. "a prenem el sol" 

X2021019710 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses de materials i serveis als parcs i jardins  

X2021019711 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses de petit material reparació infraestructura  

X2021019712 Aprovar compte justificatiu a nom de la coordinadora general per les despeses del 

XXII Premi Juvenil Vicenç Plantada 

X2021020931 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

atencions SS bàsics a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social amb 

pobresa energètica  

X2021020932 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

atencions SS bàsics a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social d'agost 

a octubre 

X2021020933 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses de materials i serveis a la brigada municipal 
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X2021020934 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses de petit material via pública 

X2021020935 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses d'activitats esportives d'estiu 

X2021020936 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del programa d'estiu REFRESC'ART 

X2021020938 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del programa Festa Major Estiu 

X2021020939 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del programa Festa Major Estiu (2) 

X2021022505 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del programa activitats foment de la lectura 2T'21 

X2021022506 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del fons bibliogràfic programa foment de la lectura 2T'21  

X2021022507 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses d'ajuts activitats esportives escolars curs 21-22  

X2021022517 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

control animals i control salubritat  

X2021022558 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses d'activitats, cursos i tallers xarxa centres cívics i culturals 

curs 21-22  

X2021022832 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

programa activitats, cursos i tallers CIRD Joana Barcala 2T'21/22  

X2021022835 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses programa d'activitats cicle festiu i tradicional de tardor'21  

X2021023040 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

atencions SS bàsics persones i famílies situació vulnerabilitat social pobresa 

energètica 

X2021023041 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

programa promoció salut 2S'21 

X2021023042 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

atencions SS bàsics persones i famílies en situació de vulnerabilitat social novembre 

i desembre 

X2021023043 Aprovar compte justificatiu a nom de la cap de servei de Serveis Socials despeses 

control animals i control salubritat - III  
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X2021023044 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses programa, pressupost i difusió cultural arts escèniques 

octubre'21 a gener'22 

X2021023046 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses petit material via publica activitat brigada municipal  

X2021023047 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses petit material reparació infraestructura activitat brigada 

municipal  

X2021023048 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses materials, eines i serveis brigada municipal  

X2021023049 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses materials, eines i serveis parcs i jardins  

X2021023050 Aprovar compte justificatiu a nom del cap de servei d'Acció Cívica i Serveis a la 

Comunitat per despeses programació de cursos i tallers curs 2021 i 2022 

 

ALTRES 

X2021006038 Anul·lació d'una ordre de despeses a justificar. 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS I CONVENIS 

APROVACIÓ DE LA DESPESA 

X2021006130 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de promoció de la gent gran de 2021 

X2021006133 Obrir convocatòria de subvencions en matèria d’activitats juvenils de 2021 

X2021006144 Obrir convocatòria de subvencions en matèria d’associacionisme veïnal de 2021 

X2021006148 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de sensibilització per la pau i la 

solidaritat de 2021 

X2021006150 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament de 

2021 

X2021006128 Obrir convocatòria de Subvencions en matèria d'activitats culturals 2021 

X2021002371 Subvenció a entitats per a la promoció de cultura 2020. 

X2021006273 Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la 

transformació digital de PIMES i autònoms de Mollet amb motiu de l'impacte 

econòmic de la COVID-19 

X2021020511 Aprovar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pel 

foment de l'activitat econòmica per a l'exercici 2021. 
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X2021022050 Participació Ajuntament convocatòria subvenció destinada a la transformació digital 

i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marco del PRTR. 

X2021022701 Participació en la subvención de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para fomentar 

actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas 

X2021006146 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de promoció de l’esport de 2021 

X2021008521 Convocatòria d'ajuts a persones i famílies que estiguin gravades per l'IBI per a 

l'exercici 2021 

X2021008523 Convocatòria de subvencions per a les persones propietàries que ofereixen un lloguer 

social, per a l’exercici de 2021 

X2021003498 Aprovació de la convocatòria del XXII Premi Juvenil Vinceç Plantada 2021 

X2021006124 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de promoció de la dona de 2021 

X2021020691 SA -Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus 

municipals 2021 

X2021019927 2021 Convocatòria de les subvencions al pagament del lloguer per a joves fins a 35 

anys. 

X2021006135 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de salut pública de 2021 

X2021007275 Obrir convocatòria subvencions en matèria de Respecte Animal 2021 

X2021005684 Aprovació de la convocatòria de la concessió d'ajuts per a la matriculació a l'escoles 

bressol municipals curs 2021/2022 

X2021006140 Obrir convocatòria de subvencions en matèria de Serveis Socials 2021 

X2021007382 Obrir convocatòria d'ajuts de llibres de text per al curs 2021-2022 

X2021007383 Aprovar la convocatòria d'ajuts de menjador escolar per al curs 2021-2022 

 

COMPROMÍS DE LA DESPESA 

X2021019793 Concessions de subvencions en matèria de promoció de la gent gran 2021. 

X2021019794 Concessions de subvencions en matèria d’activitats juvenils 2021. 

X2021019798 Concessions de subvencions en matèria de sensibilització per la pau i la solidaritat 

2021. 

X2021019799 Concessions de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament 2021. 

X2021019800 Concessions de subvencions en matèria d’associacionisme veïnal 2021. 

X2021019789 Concessió de subvenció en matèria d'activitats culturals de 2021. 

X2021020231 Concedir subvenció directe d'acord a la recaptació propvinent de les entrades Sona 

Mollet 2021 
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X2021009136 Autoritzar la despesa complementària a la concessió d'un ajut per un estudi de 

viabilitat de constitució d'un APEU a Can Magarola 

X2021018081 Participació Ajuntament convocatòria ajuts per implantació ZBE (2021) 

X2021019276 Concessió de la subvenció per a la transformació digital de PIMES i autònoms any 

2021 

X2021021380 Concessió de la subvenció per a la transformació digital de PIMES i autònoms any 

2021 

X2021019802 Concessions de subvencions en matèria de promoció de l’esport 2021. 

X2021021748 Atorgament de subvencions per a les persones propietàries que ofereixen un lloguer 

social, per a l’exercici de 2021 

X2021021784 Atorgament d'ajuts a persones i famílies que estiguin gravades per l'IBI per a 

l'exercici 2021 

X2021021799 Atorgament d'ajuts per a la creació d'un fons per garantir la igualtat entre propietaris 

i llogaters amb títol de família nombrosa que tinguin assumit el pagament de l'IBI 

2021 

X2021019790 Concessió de subvencions en matèria de promoció de la dona 2021. 

X2021002778 Estimar recurs de reposició senyora Irene Labrador Tarrés, en relació a la 

desestimació de la seva sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer 2020 

X2021019795 Concessions de subvencions en matèria de salut pública 2021. 

X2021019796 Concessions de subvencions en matèria de respecte animal 2021. 

X2021011255 Aprovar la concessió d'ajuts per a la matriculació a escoles Bressol per al curs 2021-

2022. 

X2021019797 Concessions de subvencions en matèria de serveis socials 2021. 

X2021020105 Aprovar la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres per al curs escolar 2021-

2022 

 

RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

X2021000313 Justificació subvenció atorgada al Club de Jubilats del Barri de Lourdes 

X2021001035 Justificació convocatòria de subvencions de promoció d'associacionisme veïnal 

X2021002281 Justificació convocatòria subvencions de 2020 en matèria de promoció de la gent 

gran 

X2021002296 Justificació convocatòria subvencions de 2020 en matèria de promoció de la gent 

gran  

X2021002309 Justificació subvencions a entitats per a la promoció d'associacionisme veïnal 2020. 



 

46  

X2021002311 Justificació de la subvenció convocatòria d'associacionisme veïnal 2020. 

X2021002315 Justificació convocatòria en matèria d'associacionisme veïnal 2020. 

X2021002337 Justificació subvenció a entitats associacionisme veïnal 2020. 

X2021002344 Justificació convocatòria en matèria de cooperació al desenvolupament. 

X2021002348 Justificació convocatòria en matèria de cooperació al desenvolupament 2020. 

X2021002350 Justificació convocatòria subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament 

de 2020 

X2021002352 Justificació convocatòria subvencions en matèria d’activitats juvenils 2020 

X2021002359 Justificació de la subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions en matèria 

de sensibilització per la pau i la solidaritat de 2020 

X2021002430 Justificació de la subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions en matèria 

de sensibilització per la pau i la solidaritat de 2020 

X2021002554 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria d'associacionisme veïnal 

2020. 

X2021002556 Justificació convocatòria subvencions en matèria d'associacionisme veïnal 2020. 

X2021002862 Justificació de subvenció en matèria d'activitats juvenils 2020 

X2021002871 Justificació subvenció a entitats per a la promoció d'associacionisme veïnal 2020. 

X2021002969 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la solidaritat i cooperació 

2020. 

X2021018571 Donar per justificada la primera bestreta de la subvenció nominal atorgada al Club 

de jubilats i pensionistes del barri de Lourdes. 

X2021020514 SA -Subvencions Diputació Ordenar el pagament a la Diputació de Barcelona en 

concepte d'agendes escolars curs 2021-2022 

X2021000473 Justificació subvenció en matèria d'activitats culturals 2020 

X2021001408 Justificació convocatòria de subvencions d'activitats culturals 

X2021002280 Justificació de la subvenció a entitats per a la promoció cultural 2020. 

X2021002288 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021002290 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021002295 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021002340 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria d’activitats culturals de 

2020. 

X2021002372 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria d’activitats culturals 

2020. 
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X2021002410 Justificació de la subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions en matèria 

d’activitats culturals de 2020 

X2021002412 Justificació de la subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions en matèria 

d’activitats culturals de 2020 

X2021002517 Justificació de subvenció a entitats per a la promoció per a activitats juvenils 2020. 

X2021002522 Justificació de subvenció a entitats per a la promoció de Cultura 2020. 

X2021002535 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria d’activitats culturals de 

2020. 

X2021002543 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria d’activitats culturals de 

2020. 

X2021002907 Justificació subvenció a entitats en matèria d'activitats culturals 2020. 

X2021002918 Justificació subvenció en matèria d'activitats culturals 2020 

X2021002921 Justificació subvenció a entitats per la promoció de la cultura 2020. 

X2021003574 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021004071 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021004150 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021010629 Segona justificació subvenció conveni entre l'Ajuntament de Mollet del Vallès i 

l'Associació ADHEC XXI. 

X2021022797 Reconeixement de l'obligació de les aportacions als sindicats UGT i CCOO en 

relació a l'addenda de l'any 2021 del conveni de col·laboració per a la creació d'un 

consell econòmic i social de la ciutat 

X2021021574 Autoritzar el pagament de la quota del Projecte de Recerca i Desenvolupament "El 

Perfil de la Ciutat" 

X2021000121 Justificació de la subvenció a entitats per a la promoció de l'esport de 2020. 

X2021000315 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021000924 Justificació convocatòria subvenció per a la promoció de l'esport de 2020. 

X2021001153 Justificació conveni 2020 

X2021001931 Justificació de la subvenció de la convocatòria en matèria de promoció de l'esport 

de l'any 2020. 

X2021002366 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria de promoció de l’esport 

de 2020. 

X2021002421 Justificació de subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021002455 Justificació de subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 
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X2021002457 Justificació de subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021002533 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria de promoció de l’esport 

de 2020. 

X2021002538 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria de promoció de l’esport 

de 2020. 

X2021002794 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021004012 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021004024 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021006450 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de l'esport 2020. 

X2021006659 21/Y/300715 Aprovar concessions del fons de prestació “Foment del lloguer i la 

gestió d’habitatge assequible” 

X2021006661 Acceptar la concessió del recurs econòmic del Programa del fons de prestació 

“Servei d'Intermediació en Deutes de l'habitatge (SIDH) " 21/Y/300859 

X2021010021 21/Y/309661 Reforç econòmic extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes 

hipotecaris (SIDH) 

X2021022729 Resolució estimació i desestimació sol·licituds subvenció al pagament del lloguer 

X2021000818 Justificació convocatòria subvencions de salut pública 2020 

X2021000838 Justificació convocatòria subvencions de salut pública 2020. 

X2021000860 Justificació convocatòria subvencions de salut pública 2020. 

X2021000929 Justificació subvenció a entitats per la promoció de la salut pública de 2020. 

X2021000933 Justificació convocatòria subvencions promoció de la salut pública de 2020. 

X2021003438 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de salut pública 2020. 

X2021004870 Justificació convocatòria subvenció promoció de la salut pública 2020. 

X2021022567 Liquidació del Servei de teleassistència de la Diputació de Barcelona pels mesos de 

maig a l'agost de 2021 

X2021002319 Justificació de la subvenció directa a Creu Roja. 

X2021002351 Justificació convocatòria en matèria de serveis socials 2020. 

X2021002356 Justificació subvenció directa Càrites Mollet 

X2021002560 Justificació convocatòria subvencions matèria en matèria de serveis socials 2020. 

X2021003035 Justificació de la subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions en matèria 

de serveis socials de 2020 

X2021003061 Justificació de la subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions en matèria 

de serveis socials de 2020 
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X2021003442 Justificació de subvencions a entitats de serveis socials 

X2021003980 Justificació subvenció a entitats per a la promoció de la dona 2020. 

X2021015030 Fer efectiu pagament ajuts menjador concedits pel Consell Comarcal curs 2020-

2021 

X2021015548 Justificació subvenció Fundació Privada Alb-bosc 

X2021018581 JUSTIFICACIO AJUTS ESCOLA BRESSOL CURS 20-21 

X2021018917 Aprovar la caducitat i justificar les targetes moneder Ajuntament COVID-19 curs 

2019/2020 T 

X2021020108 Atorgament d'ajuts de menjador per al curs escolar 2021-2022. 

X2021021588 Justificació dels ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2021-2022. 

X2021022744 Fer el pagament 2n bestreta ajuts de menjador CCVO curs 2020-2021 

 

COMPROMÍS DE LA DESPESA I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

X2021023114 Aprovar aportació econòmica del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona. 

X2021018014 Atorgament d'ajuts per activitats esportives escolars curs 2021/2022 

 

APROVACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 

X2021001303 Atorgament d'una subvenció directa per a l'any 2021. 

 

CONVENIS 

X2021001526 Aprovació Conveni subvenció nominal Club Jubilats de Lourdes 2021 

X2021000372 Conveni d'Arxius 2020 

X2021007563 SA -Aprovació Addenda Conveni gestió residus: Paper i cartró comercial, Mercat 

setmanal i Fusta i poda. Exercici 2021 

X2021005810 Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de mollet del vallès i la comissió 

central de subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en 

el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la generalitat de catalunya 

X2021017525 Aportació al Consorci de Normalització Lingüística, exercici 2021 

X2021000447 Assabentar de la signatura del conveni de col·laboració 2020 entre Kao 

Corporation, SA i l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
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X2021004782 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mollet del Vallès i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental PAES 

X2021005574 Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre Kao Corporation, SA i 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès 

X2021006592 Aprovar conveni col·laboració amb l'UAB per a la creació de la càtedra en 

emprenedoria i innovació social 

X2021006673 Aprovar pagament de la quota anual 2021 dels socis membres de l'Associació de 

municipis B30 

X2021007977 Donar-se per assabentat de la signatura del conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Mollet del Vallès i Kao Corporation SA. 

X2021008058 Autoritzar la subscripció d'un conveni de col·laboració entre EMFO i la Fundació 

privada puntCAT 

X2021009306 Aprovar l'aportació al projecte d'emergència Xeringues per Cuba del FCCD 

Campanya Món Local Covid-19 

X2021009319 Aprovar l'aportació al projecte d'emergència d'enviament urgent respiradors a 

l'Hospital Ahlya a Gunpur del FCCD Campanya Món Local Covid-19 

X2021010927 Aprovació de la subvenció i conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollet 

del Vallès i l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Emprenedors de Catalunya 

s.XXI (ADHEC s.XXI) 

X2021007352 Aprovació del conveni projecte transformador "Noves oportunitats educatives 4.10" 

X2021001365 Aprovació del conveni per a l'any 2021 

X2021001368 Aprovació del conveni per a l'any 2021. 

X2021001373 Aprovació del conveni per a l'any 2021. 

X2021017522 Aprovar l'ampliació de l'import del Conveni 2021 

X2021017845 Aprovar conveni per contribuir en l'impuls, desenvolupament i implementació del 

projecte de digitalització de l'esport català a Mollet. 

X2021022925 Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Fòrum Ambiental per al 

desenvolupament del Pla d'Impuls per a la creació d'un espai de governança de 

l'economia circular a l'àmbit de la B30 

X2021023102 Aprovació Conveni de col·laboració entre l´Agència de l´Habitatge de Catalunya i 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès en relació amb l´Oficina de Rehabilitació 

Municipal 

X2021003265 Sol·licitud addenda pròrroga Conveni col·laboració relatiu al programa mediació 

(3) 

X2021003277 Sol·licitud addenda pròrroga del conveni col·laboració en relació amb l'OLH 2021 

(2) 
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X2021017612 Aprovar la tercera addenda de revisió de pressupost al Conveni formalitzat el dia 

26 de gener de 2015 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès i l’empresa CRA La Hispània SA per a la millora del transport de 

viatgers per carretera a Mollet del Vallès. 

X2021019969 Aprovació conveni amb aipsev (asociación internacional de profesionales para la 

seguridad vial). 

X2021015606 Aprovar la quarta addenda al contracte programa del Departament de Drets socials 

prorrogat de 2021 

X2021006783 Aprovació de conveni amb la Creu Roja Mollet Baix Vallès per a l'any 2021. 

X2021007904 Aprovar conveni del Servei Tècnic de Punt de Trobada 2021 

X2021008745 Adhesió a l'acord amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la xarxa d'habitatge 

d'inserció social. 

X2021009342 Deixar sense efecte decret d'alcaldia de data 10 de desembre de 2020 d’aprovació 

addenda al Conveni Punt de Trobada 2021 

X2021015473 Aprovació del conveni amb la Fundació Alb Bosc 2021 

X2021017524 Aprovació d'un conveni per dotar d'un Fons social per a persones amb risc 

d'exclusió social 2021 

X2021022398 Aportació al VI Convenio interadministrativo de colaboració al Consell Comarcal 

de 2021  

 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS 

X2021005738 Acceptació de la subvenció del Catàleg 2021 de la Diputació de Barcelona per al 

finançament en l'àmbit de joventut 

X2021019556 Catàleg de serveis 2022; Digitalització i restauració 

X2021006663 Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en matèria 

d'activitats culturals 

X2021000449 Acceptació d'ajuts de la Diputació de Barcelona 

X2021006664 Acceptació ajut atorgat per desenvolupar el projecte d'innovació Hub B30 - Més 

enllà de la circularitat 

X2021010212 Acceptació de la sol·licitud i memòria de l'ajut APEU Generalitat 

X2021006982 Acceptació de la subvenció del recurs econòmic del Programa específic de 

sosteniment del servei de l’escola Escoles Bressol curs 2018-2019 

X2021008926 Acceptar la sol·licitud de subvenció per al sosteniment del funcionament de l’escola 

del curs 2019-2020 
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X2021008929 Acceptar la sol·licitud de subvenció finançament l’Escola Municipal de Música per 

al curs 2018-2019. 

X2021020696 Acceptar la subvenció pel funcionament de l’escola Municipal de Música curs 

2019-2020 

X2021020697 Acceptar la subvenció finançament l’Escola Municipal de Música per al curs 2018-

2019. 

X2021006304 Acceptació subvenció del Fons Prestació del Diputació de Barcelona de serveis als 

equipaments esportius Reactivació 2021 

X2021006490 Acceptació d'una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per la 

Dinamització de l’activitat física i l’esport local 

X2021006821 Acceptació subvenció de la Diputació de Barcelona per la Digitalització 

Equipaments esportius 

X2021000274 Acceptació subvenció de l'Oficina del Fons d'ajut als afectats del sinistre del vol 

4U9525 

X2021018607 Acceptar l'ajut econòmic per ales obres d'Ampliació, adequació i millora del pavelló 

d'esports de Plana Lledó 

X2021022697 Acceptació de la subvenció del Programa General d'inversions 2020-2023 (PGI) 

línia 1. Substitució de paviments del carrer Gaietà Vínzia en el tram de Via Ronda 

al carrer Tarragona. 

X2021009746 Acceptació ampliació subvenció concedida pels "Plans de contingència en salut 

pública local per a fer front a la COVID-19" 

X2021004715 Subvenció "Plans de contingència en salut pública local per a fer front a la COVID-

19", en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023." 

X2021004465 Acceptació subvenció per al finançament dels serveis socials bàsics. 

X2021004550 Acceptació de la subvenció per les actuacions de millora i digitalització dels serveis 

socials. 

X2021015940 Adhesió al programa del "Serveis de Teleassistència" de Diputació de Barcelona i 

aprovació despesa maig-desembre 2021 

X2021018742 Acceptació de la subvenció per al finançament projectes d'innovació social en les 

cures  

 

REVOCACIONS 

X2021002937 Revocar la subvenció per a la promoció de la cultura 2020. 

X2021002957 Revocar la subvenció a l'entitat Grup d'Activitats Culturals de Mollet 

 



 

53  

ALTRES 

X2021020632 Rectificar error material en el Decret d'aprovació de la concessió de subvencions en 

matèria d'activitats culturals 2021 

X2021001179 Aprovació del Pla de mitjans de campanyes de publicitat institucional per a l'any 

2021 

X2021007979 Acceptar la donació de Kao Corporation SA 

X2021009845 Rectificar error material de la resolució X2021009136 

X2021018929 Compensar deute amb la Diputació de Barcelona 

X2021005234 3a addenda Pla Educatiu d'Entorn 2021 

X2021007422 Programa estalvi energètic 50/50 

X2021017823 Aprovació 4a Addenda al conveni Pla Educatiu d'Entorn 2019-2023 

X2021020149 Aprovació 5a addenda al Pla Educatiu d'Entorn 2019-2023 

X2021018208 Acceptar donació per programes socials de Club de Futbol Unió Esportiva Mollet 

X2021015179 Donar per justificat el complement dels ajuts de menjador de l'Ajuntament del curs 

2020-2021 

X2021020433 Rectificar decret de data 17 de setembre de 2021 de justificació ajuts menjador curs 

2020/2021 

X2021022166 Revocar parcialment la subvenció d'arranjament d'habitatges de atorgada per la 

Diputació de Barcelona amb codi 20/Y/289546 

 

 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS DE COMPTABILITAT I TRESORERIA 

X2021005080 Deixar sense efectes la declaració de prescripció i baixa en comptabilitat de la fiança 

en metàl·lic ingressada per la Sra. Montserrat Rodríguez García. 

X2021006167 Transferir a l'IMSD 75,64 EUR de drets d'examen ingressats erròniament a un 

compte restringit de l'Ajuntament. 

X2021008965 Transferir a l'IMSD 54,21 EUR de drets d'examen ingressats erròniament a un 

compte restringit de l'Ajuntament. 

X2021010251 Aprovar la relació d'obligacions en concepte d'amortitzacions, interessos i 

comissions Q/2021/32. 

X2021010416 Aprovar la relació d'obligacions en concepte d'amortitzacions, interessos i 

comissions exercici 2021. 
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X2021015513 Aprovar relació despeses financeres recaptació juny 2021 

X2021015605 Aprovar relació despeses financeres recaptació juliol 2021  

X2021017013 Aprovar la relació d'obligacions en concepte d'inversions O/2021/208. 

X2021017911 Aprovar la relació d'obligacions en concepte d'amortitzacions Q/2021/48. 

X2021018783 Aprovar relacions d'obligacions O/2021/239 corresponent a amortitzacions, 

interessos i comissions 

X2021022146 Aprovar relacions d'obligacions O/2021/310 corresponent a amortitzacions, 

interessos i comissions Octubre 2021 

X2021023107 Aprovació regularització de despesa per execució de contractes 

X2021023113 Aprovar relacions d'obligacions O/2021/350 corresponent a amortitzacions, 

interessos i comissions Novembre i Desembre 2021 

X2021007403 Autoritzar el pagament, de la despesa de 2.000 euros per l’exercici 2021 a FCCD 

del projecte CDDH 

X2021001929 Aprovació de la despesa de Teleassistència gener-abril 2021 

X2021001939 Aprovació de la despesa del Centre d'Acollida Temporal 2021 

X2021000491 Reconèixer la obligació a l’aplicació pressupostària D1-9310-352.00 i ordenar el 

pagament en concepte de 214,73 euros a l’agència Estatal d’Administració 

Tributària amb el CIF Q2826000H. 

X2021000819 Aprovació rec. TRIBUTS juliol 2020-ORGT 

X2021000821 Aprovació rec. TRIBUTS AGOST-ORGT 

X2021000826 Aprovació rec.tributs set. 2020-ORGT 

X2021000846 Aprovació rec tributs octubre 2020-ORGT 

X2021000853 Aprovació rec. tributs nov. 2020 ORGT 

X2021000869 Aprovació rec. tributs desembre 2020 ORGT 

X2021000880 Aprovació rec MULTES NOVEMBRE 2020 ORGT 

X2021000881 Aprovació rec. MULTES des 2020 ORGT 

X2021000894 Formalitzar una compensació amb l'empresa EYSA,SA per un import total de 

41.832,18 

X2021000896 Formalitzar una compensació amb la Fundació Daina per a la Defensa dels animals 

i natura per import de 11.793,87 i requerir el reintegrament de 2.447,79 euros 

X2021000959 Reconèixer la obligació i ordenar el pagament en concepte de 214,73 euros en 

concepte de sanció a favor de la Delegació de Granollers de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària amb el CIF Q2826000H. 
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X2021001900 Formalitzar una compensació amb l'empresa EYSA,SA per un import total de 

41.832,18 

X2021001902 Formalitzar una compensació amb l'empresa Catalana de Clima i C Llonch,SL 

X2021003038 Formalitzar una compensació de deutes i crèdit a Ángel Franco Gómez 

X2021003056 Formalitzar una compensació d'ofici de deutes i crèdits a favor de Angel Franco 

Gomez 

X2021003473 Formalitzar una compensació a la Fundació Daina per a la defensa dels animals i la 

natura CIF G65327553 per import total de 2.447,79 euros 

X2021003794 Devolució ID 971418-972024 Com.Pr.Petit Boulebard per anul·lació LPB2005 

X2021003890 Anul·lació i compensació deute MM.Intriago (pkjm) 

X2021004045 Formalitzar una compensació de deute i crèdits reconeguts a EYSA,SAU 

X2021004674 devolució 50% ID991788-LLICURB 

X2021005357 Devolució 5% recàrrec per cobrament indegut de l'ICIO. 

X2021005465 Devolució ID 986067-069-070 Circ Smile anul·lades 

X2021005575 Devolució SELP dif. liquidacions ICIO (fase 1 Bacardí i Masso, 14-40) 

X2021005868 liquidació TIQUETS resta cinema 2020.STAR WARS i FROZEN II 

X2021005895 Formalitzar una compensació de deute i crèdit reconeguts 

X2021006281 Formalitzar una compensació de crèdits reconeguts amb una subvenció a l'entitat 

Castellers de Mollet 

X2021006283 Formalitzar una compensació de crèdits reconeguts amb una subvenció a l'entitat 

Fórum Abelló 

X2021006639 TITAN REIT, SA Devolució 50% ID981688 Lic. urb. per desisitiment 

X2021006753 Devolució ID 997699 cens animals 

X2021006762 FJ.TRONCHO-Dev. AU984868 nixol nou cementiri 

X2021006896 Requerir el reintegrament de 76,82euros de la part no justificada de la subvenció 

2019 

X2021006989 Aprovar i ordenar el pagament un concepte de IRPF retencions sobre el treball 

personal i activitats professionals corresponents a l'exercici 2019 per import de 

1.41,54 euros 

X2021007127 Formalitzar una compensació amb l'AV.de l'Estació de França resultant un import 

total de 406,34 euros 

X2021007400 Devolució LT980052 per anul·lacio en rel. LPB2006 

X2021007590 Cancel·lar compte corrent del Banc de Santander 
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X2021007598 Requerir a l'Associació d'immigrants per la promocio de l'agricultura del poble Harr 

X2021007691 Concertar préstecs per a consolidar el deute a curt termini en deute a llarg termini, 

per un import total de 6.400.000,00 euros. 

X2021007693 Donar-se per assabentat dels informes de la Tresoreria relatius al 1er trimestre de 

l’any 2021 de l’Ajuntament i dels seus ens dependents 

X2021008602 Formalitzar una compensació d’ofici amb l’empresa Edistribución Redes Digitales, 

SL CIF: B82846817 per import total de 5,22€ 

X2021008788 Aprovació comunicat recaptació MULTES-gener 2021 

X2021008795 Aprovació comunicat recaptació MULTES-febrer 2021 

X2021008799 Aprovació comunicat recaptació MULTES MARÇ 2021 

X2021009267 Fromalitzar una compensació de deutes i crèdits 

X2021009411 Aprovació liquidació venda entrades Jo vaig tenir un Cayenne 

X2021009848 Concertar amb la Caixa d'Enginyers una operació de tresorería per un termini d'un 

any 

X2021010252 ORGT-Aprovació comunicat recaptació MULTES ABRIL 2021 

X2021015515 Fraccionament deute construcció habitatge G.VIVAS 

X2021015516 Fraccionament sanció DAVID ILLA 

X2021015536 Fraccionament sancio MARTA BOFARULL 

X2021015538 Fraccionament taxa activitats ELIAS MASIH 

X2021015565 Aprovació MULTES ORGT MAIG 2021-ORGT 

X2021015566 Aprovació MULTES JUNY 2021-ORGT 

X2021015570 Aprovació MULTES JULIOL-21-ORGT 

X2021015649 Aprovació recaptació TRIBUTS-gener 2021-ORGT 

X2021015667 Aprovació recaptació TRIBUTS-febrer 2021-ORBT 

X2021015691 Aprovació recaptació TRIBUTS MARÇ 2021 ORGT 

X2021015718 Aprovació TRIBUTS ABRIL 2021-ORGT 

X2021015723 Aprovació recaptació TRIBUTS MAIG 2021- ORGT 

X2021015736 Aprovació recaptació TRIBUTS JUNY 2021orgt 

X2021015750 Aprovació recaptació TRIBUTS JULIOL-21 ORGT 

X2021015773 Aprovació carrec i liquidació entrades MITMO 2021 
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X2021016024 Desestimar el recurs potestatiu de reposició presentat per EYSA SAU contra 

Resolució compensació de deutes i crèdits 

X2021016396 Devolució TASS- C.Colino 

X2021017422 Formalitzar una compensació d'ofici 

X2021017427 Concertar una pòlissa de tresoreria per un termini d'un any amb l'entitat Caixa 

d'Enginyers per un import de 2.000.000 euros 

X2021017434 Atorgar aval a EMFO per dur a terme dues operacions de tresoreria amb l'entitat 

Caixabank,SA per un import d'1.000.000 euros i amb l'entitat Banc de Santander, 

SA per import de 200.000 euros 

X2021017493 Aprovar i ordenar el pagament de la sanció per infracció tributària dels ingressos a 

compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques model 111 períodes 

4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 de l’exercici 2019 

X2021017514 Formalitzar una compensació d’ofici de deute tributari amb crèdit reconegut 

X2021017726 Renovació de tres operacions de tresoreria per un import total de 5.900.000,00 euros 

X2021017804 Autoritzar la substitució de la garantia definitiva i acceptar com a garantia definitiva 

del contracte l'aval del B.Santander, SA 

X2021017849 Compensar el deute i el crèdit a favor d'ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 

SAU 

X2021017886 Rectificar l'error material comès en el Decret de la Regidora Delegada d'Economia 

de 17 de febrer de 2021 

X2021018554 Reconèixer la obligació reconeguda a l’aplicació pressupostària D1-9341-319.00 en 

concepte d´interessos de demora a favor de l’empresa Catalana de Clima i C.Llonch, 

SL amb CIF B-59549071, per import de 4.144,14 €. 

X2021018727 Reclamació del cobrament de factures presentades i no pagades. 

X2021018790 DEVOLUCIO PAGAMENT DUPLICAT mudanzas el pato 

X2021019131 Donar compte dels informes de morositat i PMP corresponent al 3er Trimestre 

X2021019188 Modificar operativa online amb el Banc Sabadell SA 

X2021019672 Reconèixer la obligació reconeguda a l’aplicació pressupostària D1-9341-319.00 en 

concepte d´interessos de demora a favor de l’empresa Catalana de Clima i C.Llonch, 

SL amb CIF B-59549071, per import de 4.144,14 €. 

X2021020133 Conveni col·laboració recaptació tributs i preus públics CAIXABANK 

X2021020440 Reconèixer la obligació reconeguda a l'aplicació pressupostària D1-9341-319.000 

en concepte d'interessos de demora per un import de 844,56 € 

X2021021164 Compensar deutes i crèdits al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental 
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X2021021541 Compensar deutes i crèdits a l'empresa Alterpost,sl 

X2021021715 Aprovació d'un préstec d'inversions amb CaixaBank, SA en el marc del Pla de 

Finançament 2021-2026 

X2021021976 Aprovació renovació pòlissa de tresoreria 2.500.000 euros amb BBVA 

X2021022299 Aprovació renovació pòlissa de tresoreria 1.250.000 euros amb BBVA 

X2021022802 Aprovació préstec 1.250.000 per conversió de crèdit de curt a llarg termini amb 

BBVA 

X2021022999 Aprovació amortització anticipada del Préstec de Mandat amb CaixaBank, SA i del 

Préstec ICO amb el Banc Santander 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS D’INGRESSOS 

PREUS PÚBLICS 

X2021000326 Aprovació del preus públics de la programació d’Arts i Escena 2021 

X2021002486 Aprovació de la modificació dels preus públics d’Arts i Escena 2021 

X2021005049 Aprovació dels preus públics i programa del calendari tradicional i festiu de 

primavera 2021 

X2021009063 Aprovació del preu públic, programa i pressupost de “Refresc’Art 2021” 

X2021010793 Aprovació de preus públics Festa Major 2021 

X2021014804 Aprovació preus públics i programa dels Cursos i tallers curs 2021-2022 

X2021015184 Aprovar els preus públics per participar a la XXXVII Fira d'Artesans. 

X2021016096 Aprovació dels preus públics de les activitats de tardor 2021 

X2021018953 Aprovació nous preus públics programació Arts i Escena 2021 

X2021000476 Transferència imports recaptats en executiva desembre 2020 Preu Públic prestació 

serveis esportius Ca n'Arimón 

X2021004055 Transferència imports recaptats executiva Preu Públic prestació serveis IMSD 

novembre 2020. 

X2021004057 Transferència imports recaptats executiva Preu Públic prestació serveis esportius 

Ca n'Arimón gener 2021 

X2021005091 Transferència imports recaptats executiva Preu Públic prestació serveis esportius 

Ca n'Arimón febrer 2021 

X2021005092 Transferència imports recaptats executiva Preu Públic prestació serveis Escoles 

Bressol de novembre 2020 a febrer 2021 
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X2021005918 Transferència imports recaptats executiva març 2021 Preu Públic prestació serveis 

esportius Ca n'Arimón 

X2021005923 Transferència imports recaptats executiva marc 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escola Música i Dansa  

X2021005924 Transferència imports recaptats executiva març 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escoles Bressol 

X2021005925 Transferència imports recaptats executiva març 2021 Preu Públic prestació serveis 

Mercamollet  

X2021008642 Transferència imports recaptats executiva abril Preu Públic prestació serveis 

esportius Ca n'Arimón 

X2021008644 Transferència imports recaptats executiva mes d'abril 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escola Música i Dansa  

X2021008645 Transferència imports recaptats executiva abril 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escoles Bressol  

X2021009283 Transferència imports recaptats executiva maig 2021 Preu Públic prestació serveis 

esportius Ca n'Arimón  

X2021009285 Transferència imports recaptats executiva maig 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escola Música i Dansa  

X2021009287 Transferència imports recaptats executiva maig 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escoles Bressol  

X2021009288 Transferència imports recaptats executiva maig 2021 Preu Públic prestació serveis 

IMSD  

X2021010648 Transferència imports recaptats executiva juny2021 Preu Públic prestació serveis 

esportius Ca n'Arimón  

X2021010650 Transferència imports recaptats executiva juny 2021Preu Públic prestació serveis 

Escola Música i Dansa  

X2021010652 Transferència imports recaptats executiva juny 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escoles Bressol 

X2021010654 Transferència imports recaptats executiva juny 2021 Preu Públic prestació serveis 

IMSD  

X2021016741 Transferència imports recaptats executiva juliol 2021 Preu Públic prestació serveis 

esportius Ca n'Arimón  

X2021016742 Transferència imports recaptats executiva juliol 2021Preu Públic prestació serveis 

Escola Música i Dansa  

X2021016746 Transferència imports recaptats executiva juliol 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escoles Bressol 
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X2021016750 Transferència imports recaptats executiva juliol 2021 Preu Públic prestació serveis 

IMSD  

X2021017538 Transferència imports recaptats executiva agost 2021 Preu Públic prestació serveis 

esportius Ca n'Arimón  

X2021017539 Transferència imports recaptats executiva agost 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escola Música i Dansa  

X2021017540 Transferència imports recaptats executiva agost 2021 Preu Públic prestació serveis 

Escoles Bressol  

X2021017541 Transferència imports recaptats executiva agost 2021 Preu Públic prestació serveis 

IMSD  

X2021018440 Transferència imports recaptats executiva setembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis esportius Ca n'Arimón  

X2021018441 Transferència imports recaptats executiva setembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escoles Bressol 

X2021018442 Transferència imports recaptats executiva setembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis IMSD  

X2021018724 Aprovar comptes justificatius a nom del cap de servei d'Acció Civica i Serveis a la 

Comunitat per despeses del programa de la Festa Major d'Estiu  

X2021021113 Transferència imports recaptats executiva octubre 2021 Preu Públic prestació 

serveis esportius Ca n'Arimón  

X2021021114 Transferència imports recaptats executiva octubre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escola Música i Dansa 

X2021021115 Transferència imports recaptats executiva octubre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escoles Bressol  

X2021021116 Transferència imports recaptats executiva octubre 2021 Preu Públic prestació 

serveis IMSD 

X2021022020 Transferència imports recaptats executiva novembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis esportius Ca n'Arimón 

X2021022021 Transferència imports recaptats executiva novembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escola Música i Dansa 

X2021022022 Transferència imports recaptats executiva novembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escoles Bressol 

X2021022024 Transferència imports recaptats executiva novembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis IMSD 

X2021022952 Transferència imports recaptats executiva desembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis esportius Ca n'Arimón  
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X2021022953 Transferència imports recaptats executiva desembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escola Música i Dansa  

X2021022954 Transferència imports recaptats executiva desembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis Escoles Bressol  

X2021022955 Transferència imports recaptats executiva desembre 2021 Preu Públic prestació 

serveis IMSD  

 

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 

X2021002459 1-Devolució d'ingressos indeguts dels cursos i tallers 2020-2021 

X2021019381 1r-Dec-Devolució import Cursos i tallers curs 2021-2022  

X2021009963 Devolució ingressos efectuats indegudament taxa recollida de residus. 

X2021008852 Devolució ingressos indeguts factura consum aigua 1T2020 contracte 3463003. 

X2021015305 Autoritzar la devolució ingressos indeguts rebut servei de teleassistència. 

 

ALTRES 

X2021019015 Liquidació deute aportacions quotes de 2017-2019 

X2021006428 Fixar el cànon pel servei de construcció i explotació del crematori per a l’exercici 

2020 

X2021022320 Fixar el cànon pel servei de construcció i explotació de l'ampliació del Cementiri 

Municipal de l'anualitat 2020 

 

ALTRES 

X2021010018 Constitució, adhesió i aprovació d'estatuts Associació de municipis de l'arc 

metropolità 

X2021023105 Aprovació Pla de mesures antifrau 

X2021000330 Aprovació del programa i la despesa del CIRD Joana Barcala per al 2n quadrimestre 

del curs 2020-2021. 

X2021003418 Aprovació de la programació i difusió cultural d'Arts i Escena 2021 

X2021005757 Autorització de llicència d'ús d'un equipament o espai municipal i/o material per a 

entitats ciutadanes. 

X2021007909 Aprovació del programa d'activitats del Foment de la Lectura 

X2021015174 Aprovació del programa i del pressupost de la Festa Major 2021 
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X2021017465 Aprovació del pressupost i el programa d'activitats del calendari tradicional i festiu 

de tardor 2021 

X2021017943 Aprovació del programa de foment de la lectura 2n quadrimestre 2021 

X2021020158 Aprovació de la programació i difusió cultural d'Arts Escèniques d'octubre a gener 

de 2022. 

X2021003962 Aprovació del programa i pressupost de la XXVIII Nit de l'Esport 

X2021006142 Delegar competències celebració cerimònia civil 7 de maig de 2021 a les 12 hores 

X2021006385 Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció 

Oficial de Catalunya, núm. 155-2021-08124. 

X2021001156 Aprovació del programa de promoció de la salut als centres educatius 2021. 

X2021001196 Aprovar programa i pressupost d'accions comunitàries de promoció de la salut 

X2021001771 Recurs reposició taxa retirada vehicle 2996-DHH 

 

INFORMES D’EXPEDIENTS D’APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES 

MUNICIPALS 

X2021000464 Aportacions EEMM i OOAA gener 2021 

X2021002377 Aportació al Consorci de Gallecs pel funcionament general 1r i 2n trimestre 2021 

X2021002381 Aportacions a EEMM i OOAA febrer 2021 

X2021004238 Aportacions a EEMM i OOAA març 2021 

X2021009904 Aprovació dels comptes anuals i de la proposta de distribució dels resultats de 

l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 de Mercamollet SL 

X2021009950 Aprovació dels comptes anuals, de l'informe de gestió i de la proposta de distribució 

dels resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 Mollet Impulsa, SL 

X2021009953 Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i de la proposta de distribució 

del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 de Mollet Comunicació 

X2021009958 Aprovació dels comptes anuals, l'informe de gestió i de la proposta de distribució 

de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020 d'EMFO 

X2021007934 Aportació a IMSD maig 2021 

X2021009669 IMSD_APORTACIÓ JUNY 2021 

X2021009673 IME_APORTACIÓ JUNY 2021 

X2021009684 FUNDACIÓ JOAN ABELLÓ_APORTACIÓ JUNY 2021 

X2021009691 MOLLET COMUNICACIÓ_APORTACIÓ JUNY 2021 

X2021009698 MERCAMOLLET_APORTACIÓ JUNY 2021 
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X2021011272 APORTACIO IMSD Juliol 2021 

X2021011288 APORTACION IME Juliol 2021 

X2021017132 IMSD_APORTACIÓ SETEMBRE 2021 

X2021017133 IME_APORTACIÓ SETEMBRE 2021 

X2021017677 APORTACIÓ A EMFO_PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 

X2021018630 FUNDACIÓ JOAN ABELLÓ_APORTACIÓ OCTUBRE 2021 

X2021018638 IME_APORTACIÓ OCTUBRE 2021 

X2021018644 IMSD_APORTACIÓ OCTUBRE 2021 

X2021018649 EMFO_APORTACIÓ OCTUBRE 2021 

X2021018650 MOLLET COMUNICACIÓ_APORTACIÓ OCTUBRE 2021 

X2021020429 EMFO_APORTACIÓ NOVEMBRE 2021 

X2021020991 IMSD I IME APORTACIÓ NOVEMBRE 2021 

X2021021658 Aportació Consorci TeleDigital Mollet 2021 

X2021021830 APORTACIO A EMFO INGRESOS ALIENS DE DIVERSOS PROJECTES 

X2021022013 DIVERSES APORTACIONS EMFO DESEMBRE (FUNCIONAM GRAL) i PLA 

OCUPACIO MUNICIPAL (ENCARREC GESTIO) 

X2021022144 Aportació municipal al Consorci Espai Rural Gallecs  

X2021022547 DIVERSES APORTACIONS MUNICIPALS A IMSD, IME, FMJA i MOLLET 

COMUNICACIO I MERCAMOLLET  

X2021022913 APORTACIÓ MUNICIPAL A MERCAMOLLET 2021  

 

 

3.1.2. Fundació Municipal Joan Abelló 

 

X2021000696 Acceptació ajut per a l' exposició El modernisme i les flors 

X2021000744 Increment salarial 2021 

X2021001014 Aprovació nòmines gener 

X2021001382 Constitució BCF 2021 

X2021001546 Aprovació relació de factures Q/2021/1 

X2021001551 Aprovació relacions de factures Q/2021/2 
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X2021001596 Aprovació pensió filles Abelló 

X2021001630 Aprovació tercer trienni Xavier Vicente Ninou 

X2021002687 Aprovació relacions de factures Q/2021/3 

X2021002714 Aprovació nòmines febrer 

X2021003775 Aprovació relacions de factures Q/2021/4 

X2021004478 Rectificació del decret X2021004478 d'aprovació de la relació de factures 

Q/2021/5 

X2021004542 Aprovació relacions de factures Q/2021/6 

X2021004831 Aprovació nòmines març 2021 

X2021005974 Aprovació relacions de factures Q/2021/7 

X2021006268 Aprovació nòmines abril 

X2021006675 Aprovació relacions de factures 2021/8 

X2021006676 Aprovació relacions de factures Q/2021/9 

X2021007148 Servei de manteniment del programari Gestió Cultural Euromus per a la gestió de 

les reserves de visites, la venda d’entrades i de botiga de la Fundació Municipal 

Joan Abelló de Mollet del Vallès 

X2021008226 Aprovació nòmines maig 2021 

X2021008280 Aprovació relació de factures Q/2021/10 

X2021009244 Acceptació de les subvencions d'arts visuals, restauració i documentació de 

l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya 

X2021009390 Aprovació cost del servei extra de control d’accessos fora d’horari d’obertura de 

la Fundació Municipal Joan Abelló 

X2021009801 Aprovació relacions de factures Q/2021/11 

X2021009802 Aprovació relacions de factures Q/2021/12 

X2021009990 Aprovació nòmines juny  

X2021010282 Aprovació preu sortida visita exposició Els colors del foc. Hamada-Artigas al 

MNAC 

X2021010739 Aprovació convocatòria i bases lloc de gerència 

X2021011181 Aprovació inventari FMJA 

X2021011295 Aprovació relacions de factures Q/2021/13 

X2021014806 Aprovació nòmines juliol 2021 
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X2021014849 Rectificació del decret X2021014849 d'aprovació de la relació de factures Q/ 

2021/14 

X2021014851 Aprovació preus públics activitats Festa Major 2021 

X2021014877 Acceptació de la subvenció de programes estratègics i projectes específics de 

museus de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat 

X2021014970 Aprovació nòmines agost 2021 

X2021015109 Aprovació relacions de factures Q/2021/15 

X2021016368 Aprovació preu públic sortida exposicions Miquel Villà i Anglada Camaras 

X2021017773 Aprovació nòmines setembre 2021 

X2021018043 Aprovació relacions de factures Q/2021/16 

X2021018786 CONTRACTE ADHESIÓ SUBMINISTRAMENT ELECTRIC fmja 

X2021019088 Aprovació preu públic sortida Palafrugell FMJA 

X2021019408 Adjudicació del contracte de Servei de manteniment del programari Gestió 

Cultural Euromus per a la gestió de les reserves de visites, la venda d’entrades i 

de botiga de la Fundació Municipal Joan Abelló de Mollet del Vallès 

X2021019436 Aprovació oferta pública d'ocupació de la FMJA 

X2021019448 Reconeixement triennis senyora Pepa Ventura Altayó de la FMJA 

X2021019458 Aprovació nòmines octubre 2021 

X2021019810 Aprovació relacions de factures Q/2021/17 

X2021021044 Aprovació nòmines novembre 2021 

X2021021291 Aprovació relacions de factures Q/2021/18 

X2021021292 Aprovació relacions de factures Q/2021/19 

X2021021539 Aprovació gratificació extraordinària senyor Xavier Vicente Ninou 

X2021021634 Aprovació preu públic visita exposició Gaudí MNAC 

X2021021781 Aprovació de la subvenció de Funcionament i activitats de museus de Catalunya 

de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya 

X2021021897 Punt 2. Aprovació del projecte de pressupost, de la relació de llocs de treball i de 

la plantilla de personal de la FMJA per a l'exercici 2022 

X2021021904 Punt 3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 

X2021022455 Aprovació relacions de factures Q/2021/20 

X2021022508 Aprovació nòmines desembre any 2021 
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X2021023024 Aprovació relacions de factures Q/2021/21 

X2021023033 Justificació bestreta de caixa fixa any 2021 FMJA 

X2021023060 Aprovació relacions de factures Q/2021/22 

 

3.1.3. Institut Municipal de Serveis als Discapacitats 

 

X2021000139 Aprovació de les nòmines complementàries del mes de desembre de l'IMSD 

X2021000215 Contractació de FJ.P.C., com a educador de l'EMEE Can Vila 

X2021000452 Aprovació de la Fra. B15 i Fra. G19 amb la liquidació corresponents al mes de 

desembre de 2020 

X2021000454 Aprovació de la Fra. G20 de sobre-costos de desembre de 2020. 

X2021000470 Contractació de Marina M.M., com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst. a la 

treballadora E.V.M 

X2021000480 Baixa voluntària de la treballadora Laura B. L. com a mestra de l'EMEE Can Vila 

X2021000482 Contractació de Laura B.L., com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst. a la 

treballadora R.M.S. 

X2021000484 Contractació de Marcos G.A. com a educador de l'EMEE Can Vila, per donar 

suport pedagògic 

X2021000549 Reconeixement i liquidació dels estímuls econòmics del mes de gener de 2021, 

als usuaris del C.O. del Bosc per un import de 3.144,39 € 

X2021000606 Aprovació de les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per l'any 2021 

X2021000798 Aprovació de l'ingrés corresponent a l'Ajuntament de Sta. Mª de Martorelles, per 

import de 2.650,12 € 

X2021000828 Modificació de l'expedient número X2020008635 

X2021000890 Aprovació de la constitució del 1r PAJ-2021 

X2021001001 Aprovació de la nòmina del mes de gener 2021 del personal de l'IMSD 

X2021001022 Aprovació dels triennis del personal de l'IMSD 2021 

X2021001031 Acceptació Donació La Fundació "la Caixa" 

X2021001051 Aprovació de l'increment salarial del 0,9% per a l'exercici 2021 

X2021001075 Aprovació del padró de transport adaptat del mes de gener dels usuaris del C.O. 

del Bosc 

X2021001226 Aprovació del Conveni de col·laboració entre la ONCE i l'IMSD, per l'any escolar 

2020/2021. 
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X2021001260 Constitució BCF-2021 

X2021001457 Aprovació del padró del servei de menjador de l'IMSD, del mes de gener 

X2021001566 Aprovació de les relacions de factures emeses pel Taller Alborada en el mes de 

gener 

X2021001663 Premi antiguitat 25 i 35 anys personal IMSD 

X2021001668 Contractació de M.Rocio V.A., com a T.Ocupacional del COBOSC, per subst. a 

la treballadora Nerea C.C. 

X2021001704 Reconeixement tutories Alba L.U. 

X2021001811 Aprovació de la relació de factures Q/2021/1 

X2021001813 Aprovació de la relació de facturas Q/2021/2 

X2021001950 Tramitació pagament sancions tributaries Mod. 115 

X2021002232 Aprovació d'un ajut econòmic a l'AMPA E.C.Vila de 23.016,40 €, corresponent 

a les beques del Departament d'Educació pel curs 2020-2021 

X2021002454 Canvi de l'objecte del contracte de la treballadora Gemma S.B. 

X2021002637 Aprovació de la relació de factures Q/2021/4 

X2021002660 Aprovació de la relació de factures Q/2021/1 

X2021002719 Reconeixement i liquidació dels estímuls econòmics del mes de febrer de 2021, 

als usuaris del C.O. del Bosc per un import de 3.107,08 € 

X2021002737 Aprovació de la relació de factures Q/2021/3 

X2021002764 Aprovació del padró de transport adaptat del mes de febrer dels usuaris del C.O. 

del Bosc 

X2021002803 Aprovació de la nòmina del mes de febrer del personal de l'IMSD 

X2021003030 Aprovació de la Fra. G1 i Liquidació del COBOSC, i Fra. B1 del CDIAP, 

corresponents al mes de gener. 

X2021003074 Aprovació de les factures 01/2021 i 02/2021 corresponents a la ONCE 

X2021003092 Aprovació de les justificacions d'octubre, novembre i desembre de les USAP-

2020, per un import de 13.600,00 € 

X2021003169 Aprovació de la sol·licitud de subvenció del SMI per a l'any 2021 

X2021003178 Aprovació de la sol·licitud de subvenció de les USAP per a l'any 2021 

X2021003208 Incapacitat permanent Rosa Mª Ll.Ll. 

X2021003243 Aprovació de la justificació del mes de gener del SMI-2020 

X2021003247 Aprovació de la justificació del mes de febrer del SMI-2020 
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X2021003297 Aprovació del padró del servei de menjador de l'IMSD, del mes de febrer 

X2021003382 Aprovació de les relacions de factures emeses pel Taller Alborada en el mes de 

febrer 

X2021003417 Paga productivitat març-2021 del personal de l'IMSD 

X2021003429 Contractació de Marcos G.A. com a educador de l'EMEE Can Vila, per suport 

pedagògic 

X2021003433 Regularització triennis Marisa C.P. 

X2021003454 Calendaris laborals 2021 IMSD 

X2021003466 Regularització antiguitat d'Anna C.A, 

X2021003770 Ampliació econòmica del contracte amb l'empresa Ricoh España, S.A.U. 

X2021003787 Aprovació de la relació de factures Q/2021/5 

X2021003789 Aprovació de la relació de factures Q/2021/6 

X2021003825 Canvi objecte de contracte de Clàudia R.G. 

X2021003903 Aprovació de la relació de factures Q/2021/4 

X2021003983 Contractar a Ariadna M.S., com a educadora de l'EMEE Can Vila, per donar 

suport pedagògic 

X2021003990 Contractació de Mª Carmen M.L., com a educadora de l'EMEE Can Vila, per 

donar suport pedagògic 

X2021004092 Aprovació de la Fra. G2 i Liquidació del COBOSC i Fra. B2 del CDIAP, 

corresponents al mes de Febrer 

X2021004258 Bestreta reintegrable a Pliar Gª.Z 

X2021004296 Aprovació de la Fra. 03/2021 corresponent als mesos de gener-febrer de 2021, de 

la ONCE. 

X2021004469 Reconeixement i liquidació dels estímuls econòmics del mes de març de 2021 als 

usuaris del C.O. del Bosc per un import de 3.107,08 € 

X2021004567 Deute Seguretat social 

X2021004637 Aprovació del padró de transport adaptat del mes de març dels usuaris del C.O. 

del Bosc 

X2021004876 Regularització places Núria R.N. i Pietat A.A 

X2021004881 Vaga 8/03/2021 

X2021004973 Aprovació de la nòmina del mes de març del personal de l'IMSD 

X2021005078 Aprovació del padró del servei de menjador de l'IMSD, del mes de març 
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X2021005410 Aprovació de les relacions de factures emeses pel Taller Alborada en el mes de 

març 

X2021005597 Contractació de M.Carmen M.L., com a T.Ocupacional del CO del Bosc, per 

subst a Celia C.I. 

X2021005629 Contractació de Marcos G.A., com a educador de l'EMEE Can Vila, per subst. a 

la treballadora Salva B.R. 

X2021005650 Jubilació Ana Mª L.R 

X2021005705 Aprovació de la relació de factures Q/2021/6 

X2021005761 Contractació de Cristina S.V., com a mestra de l'EMEE Can Vila, por donar 

suport pedagògic 

X2021005929 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/7 

X2021005931 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/8 

X2021005999 Contractació de Ariadna M.N. com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst. a la 

treballadora Glòria X.P. 

X2021006228 Reconeixement i liquidació dels estímuls econòmics del mes d'abril als usuaris 

del C.O. del Bosc, per un import de 3.107,08 € 

X2021006231 Aprovació del padró de transport adaptat del mes d'abril dels usuaris del C.O. del 

Bosc 

X2021006271 Aprovació de la Fra. G3 i Liquidació del COBOSC i Fra. B3 del CDIAP, 

corresponents al mes de Març. 

X2021006325 Paga per assistència del personal de l'IMSD Abril-2021 

X2021006331 Reconeixement triennis Clàudia R.G. 

X2021006340 Contractar a Marcos G.A, com a mestre de l'EMEE Can Vila per subst. a Cati V. 

X2021006445 Aprovació d'un ajut econòmic a l'AMPA E.C.VILA de 2.436,40 €, corresponent 

a les beques del Departament d'Educació pel curs 2020-2021 

X2021006453 Aprovació de la nòmina del mes d'abril del personal de l'IMSD 

X2021006548 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/9 

X2021006685 Aprovació d'un ajut econòmic a l'AMPA E.C.Vila de 3.794,60 €, corresponent a 

les beques del Departament d'Educació pel curs 2020-2021 

X2021006766 Aprovació de la sol·licitud de la Pròrroga del conveni de col·laboració entre el 

Dpt. de Treball, Afers socials i Famílies i l'IMSD-COBOSC-, per l'any 2022. 

X2021006769 Canvi de l'objecte de contracte de Laura B.L. 

X2021006772 Deixar sense efecte la reducc. de jornada de la treballadora Elisabteh M.R. 

X2021006795 Acceptar donació efectuada per Amazon per la Diada de Sant Jordi 



 

70  

X2021006939 Aprovació del padró del servei de menjador de l'IMSD del mes d'abril 

X2021006949 Aprovació de les factures emeses pel Taller Alborada en el mes d'abril 

X2021007155 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/10 

X2021007158 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/11 

X2021007279 Contractació d'Ariadna M.S., com a educadora de l'EMEE Can Vila 

X2021007296 Tramitació pagament sancions tributaries import reduït Mod 115 

X2021007454 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/8 

X2021007471 Reclamació deute Seg. Social 1-2017 

X2021007662 Aprovació de la Factura B4 -CDIAP-, G4 i Liquidació del COBOSC del mes 

d'abril 

X2021007694 Contractació de Brais L.L. com a educador del L'EMEE Can Vila, per suport 

pedagògic 

X2021007788 Contractar a Lidia C.G., com a mestra de l'EMEE Can Vila, per suport pedagògic 

X2021007996 Aprovació relació de factures Q/2021/12 

X2021008037 Aprovació de la Factura 04/2021 corresponent als mesos de març-abril de 2021, 

de la ONCE 

X2021008111 Contractació de Ariadna M.S com a educadora de l'EMEE Can Vila, per suport 

pedagògic 

X2021008222 Deixar sense efecte la red. de jornada d'Alba S.M. 

X2021008253 Anul·lació factures any 2018 

X2021008356 Aprovació E.Econòmics del mes de maig, usuaris C.O. Bosc 

X2021008359 Aprovació de la nòmina del mes de maig del personal de l'IMSD 

X2021008361 Aprovació transport adaptat maig, usuaris C.O. del Bosc 

X2021008378 Aprovació del conveni de col·laboració entre l'AMPA Can Vila i l'IMSD, per 

l'any 2021. 

X2021008638 Aprovació del preu públic exigible del servei de menjador 2021 

X2021008752 Aprovació de la sol·licitud de la Pròrroga del conveni de col·laboració entre el 

Dpt. de Treball, Afers socials i Famílies i l'IMSD, CDIAP-Mollet, per l'any 2022. 

X2021008760 Aprovació del reintegrament per un import de -644,80 € que haurà de fer l'IMSD 

al Dpt. d'Educació 

X2021008854 Aprovació de les Factures G5, G6, G7 i G8 de sobre costos del CO del Bosc 

X2021008974 Aprovació factures emeses pel T.Alborada, maig 
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X2021009138 Aprovació del servei de menjador de maig de l'IMSD 

X2021009308 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/10 

X2021009332 Regularització triennis José C.R. i Dani M.G. 

X2021009540 Aprovació de la Fra. B5 -CDIAP- i la Fra. G9 i Liquidació del COBOSC del mes 

de maig 

X2021009630 Aprovació ajut econòmic a l'AMPA E.C.VILA,de 518,00 € beques curs 2020-

2021 

X2021009632 Aprovació 1a justificació PAJ-2021 

X2021009686 Aprovació relació de factures Q/2021/13 

X2021009693 Aprovació relació de factures Q/2021/14 

X2021009771 Aprovació E.E. JUNY_21, C.O. BOSC 

X2021009821 Aprovació de la nòmina del mes juny del personal de l'IMSD 

X2021009961 Aprovació transport adaptat, juny usuaris C.O. del Bosc 

X2021010160 Tramitació baixa carretó Nissan N01L13U 

X2021010168 Deutes Seg. Soc 

X2021010200 Aprovació Fra. G10 de sobre costos del mes de maig COBOSC 

X2021010578 Aprovació de la nòmina complementària del mes de juny 

X2021010599 Aprovació PAJ, confecció vinils Taller Alborada 

X2021010611 Aprovació del servei de menjador de juny de l'IMSD 

X2021010660 Aprovació de l'abonament per un import de -644,80 € que ha de fer efectiu l'IMSD 

al Departament d'Educació. 

X2021010712 Aprovació factures emeses T.Alborada, juny 

X2021010714 Aprovació PAJ agendes escolars 2021-2022 

X2021010844 Aprovació d'un ajut a l'AMPA E.C.Vila de 722,00 €, beques curs 2018-2019 

X2021010924 Jubilació Eva G.M 

X2021010983 Aprovació 2a constitució PAJ_21 

X2021011096 Aprovació inventari de béns de l'IMSD a data 31/12/2020 

X2021011120 Aprovació de la Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Dpt. de Drets 

Socials i l'IMSD, COBOSC, per l'any 2022 

X2021011187 Deute Seg. Social (4-2017) 

X2021011234 Aprovació E.Econòmics juliol usuaris C.O.del Bosc 
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X2021011240 Aprovació servei transport adaptat, juliol 

X2021011266 Aprovació relació de factures Q/2021/13 

X2021011282 Aprovació de la Factura B6 -CDIAP- i la Factura G11 amb la Liquidació del 

COBOSC, corresponents al mes de juny 

X2021011297 Aprovació de la Factura G12 de sobre costos del COBOSC, corresponent al mes 

de Juny 

X2021011304 Aprovació de la Factura 05/2021 de data 12/07/21 de la ONCE 

X2021011452 Aprovació relació de factures Q/2021/15 

X2021011457 Aprovació relació de factures Q/2021/16 

X2021014655 1ª Justificació BCF 

X2021014703 Adhesió acord marc electricitat de setembre 2021 a setembre 2022 

X2021014787 Reclamació deutes seg. soc. 2017 

X2021014793 Aprovació de la nòmina del mes de juliol del personal de l'IMSD 

X2021014895 Aprovació de la justificació de la PAJ, confecció de vinils 

X2021015005 Red. jornada Judith F.S. 

X2021015120 Aprovació factures emeses pel T.Alborada, juliol 

X2021015126 Aprovació relació de factures Q/2021/16 

X2021015153 Aprovació servei de menjador, juliol 

X2021015300 Renúncia com a Directora del CDIAP, Fuensanta M.M. 

X2021015304 Aprovació del nomenament com a directora del CDIAP a Núria R.N. 

X2021015398 Aprovació de la nòmina del mes d'agost del personal de l'IMSD 

X2021015547 Aprovació PAJ agendes escolars 2021-2022 

X2021016306 Contractació d'Helga K.A., com a Psicòloga del CDIAP 

X2021016483 Acceptació donació Associació Alb-Bosc 

X2021016516 Baixa voluntària de la treballadora Alejandra P.R. 

X2021016520 Aprovació de la Fra. B7 -CDIAP- i Fra. G13 i Liquidació del COBOSC, 

corresponent al mes de juliol. 

X2021016598 Contractar a Alejandra P.R. com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst a Cati 

V.M. 

X2021016602 Contractació de Berta P.C. com a educadora de l'EMEE Can Vila, per subst. a 

Mireia R.L. 
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X2021016626 Contractació Fco. Javier P. C., com a educador de l'EMEE Can Vila 

X2021016693 Aprovació de la factura G14 de sobre costos del mes de juliol del COBOSC 

X2021016985 Contractar a M.Carmen M.L, com a educadora de l'EMEE Can Vila, per subst. a 

la treballadora Ana P.Y. 

X2021017007 Contractar a Ariadna Mtnez.Sors, com a educadora de l'EMEE Can Vila per 

subst. a la treballadora Marjory S.R. 

X2021017021 Contractar a Marina M.C. com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst. a la 

treballadora Glòria X.P. 

X2021017073 Contractar a Lidia C.G., com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst. a la 

treballadora Dolors M.A. 

X2021017081 Contractar a Marcos G.A. com a mestre de l'EMEE Can Vila, per subst. a la 

treballadora Elisabeth B.R. 

X2021017090 Contractar a Cristina S.V. com a mestra de l'EMEE Can Vila fins a la cobertura 

de la vacant CVM060921 

X2021017178 Contractar a Oriol C. Gª-Alzorriz Espeig, com a fisioterapeuta de l'EMEE Can 

Vila, fins a la cobertura de la vacant CVF130921 

X2021017184 Contractar a Judit A.S. com a logopeda de l'EME Can Vila, per subst. a la 

treballadora Marta V.P. 

X2021017290 Aprovació de la Pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament de 

Drets Socials i l'IMSD-CDIAP Mollet, per l'any 2022 

X2021017292 Aprovació de la Factura núm. 06/2021 corresponent al mes de juliol de la ONCE 

X2021017317 Contractar a Cristina L.P. com a Terapeuta Ocupacional, del CDIAP, per subst. a 

Marta I.C. 

X2021017323 Acceptació donació material Associació Alb-Bosc 

X2021017376 Aprovació de la Factura G15 del COBOSC i Fra. B8 del CDIAP, corresponents 

al mes d'agost. 

X2021017432 Aprovació de la Fra. G16 de sobre costos corresponent al mes d'agost del 

COBOSC 

X2021017436 Aprovació de la relació de factures Q/2021/17 

X2021017511 Aprovació E.Econòmics setembre, usuaris C.O.del Bosc 

X2021017529 Paga productivitat del personal de l'IMSD setembre 2021 

X2021017531 Devolució taxa drets d'examen B.L.L. 

X2021017552 Aprovació del padró del transport adaptat dels usuaris del C.O. del Bosc, de 

setembre 
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X2021017617 Aprovació de les factures rectificatives R23 i R24 

X2021017710 Aprovació devolució import duplicat factura de Doblevia, SCCL 

X2021017718 Contractar a Rocio V.A., com a educadora del CO del Bosc, per subst. a Ana C.V. 

X2021017731 Modificació pressupostària 1-2021 

X2021017735 Contractar a Brais L.L., com a educador de l'EMEE Can Vila, per susbt. a la 

treballadora Mar C.P. 

X2021017872 Aprovació d'un ajut econòmic, corresponent a les beques de l'E.C.Vila curs 2019-

2020, a l'alumna Núria López Moreno 

X2021017876 Adhesió 3a prorroga acord marc gas natural de octubre 2021 a setembre 2022 

X2021017977 Aprovació de les nòmines del mes de setembre del personal de l'IMSD 

X2021018025 Deute Seg. Soc (6-2017) 

X2021018121 Aprovació relació de factures Q/2021/18 

X2021018341 Aprovació servei de menjador de l'IMSD, setembre 

X2021018377 Aprovació de les factures emeses pel Taller Alborada en el mes de setembre 

X2021018516 Devolució Aval 2015 

X2021018519 Devolució Aval 2008  

X2021018739 Increment SMI 1/09/2021 

X2021019072 Modificació pressupostària 1-2021 

X2021019096 Aprovació factures G17, Liquidació de serveis no prestats i B9, setembre 

X2021019099 Aprovació de la factura G18, setembre 

X2021019324 Aprovació Estímuls Econòmics octubre, C.O. del Bosc 

X2021019440 Aprovació transport adaptat usuaris del C.O. Bosc, octubre 

X2021019584 Aprovació de la nòmina del mes d'octubre del personal de l'IMSD 

X2021019594 Aprovació relació de factures Q/2021/19 

X2021019604 Deute Seg.Soc (7-2017) 

X2021019649 Canvi del objecte de contracte de la treballadora Georgina T.DG. 

X2021019791 Complement d'acompanyament transport usuaris COBOSC 

X2021020089 Modificació pressupostària 2/2021 

X2021020145 Aprovació servei menjador IMSD, octubre 

X2021020148 Aprovació facturació T.Alborada, octubre 
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X2021020206 Canvi de l'objecte de contracte de M.Carmen M.L. per subst. la baixa maternal 

de Ana P.Y 

X2021020215 Aprovació Fra B10, Fra G19 i la Liquidació corresponents al mes d'octubre 

CDIAP i COBOSC 

X2021020224 Aprovació de la Fra G20 de SOBRE COSTOS del mes d'octubre -COBOSC- 

X2021020351 Canvi de l'objecte de contracte d'Ariadna M.S. per subst. la baixa maternal de 

Marjory S.R. 

X2021020388 Aprovació relació de factures Q/2021/20 

X2021020400 Aprovació dels conveni de col·laboració 2020, entre l'Ajuntament de Martorelles 

i l'IMSD 

X2021020550 Aprovació conveni ONCE 2021-2022 

X2021020594 Aprovació 1a factura, 7/2021, conveni ONCE 21-22, d'import 848.54 € 

X2021020777 Jubilació Inmaculada F.J. 

X2021020827 Aprovació E. E.de novembre, usuaris del C.O. del Bosc 

X2021020862 Reincorporació al seu lloc de treball de la treballadora Rosa Mª Ll.Ll. 

X2021020874 Contractació de Mª del Rocio V. A., com a educadora de l'EMEE Can Vila, per 

subst a Marta A. 

X2021020889 Contractació de Daniel P.D., com a educador de l'EMEE Can Vila per sustituir a 

Salvadora B.R. 

X2021020904 Contractació de Vanesa M.V. com a educadora de l'EMEE Can Vila, per 

substituir a Pliar Gª.Z. 

X2021020918 Contractació de Clàudia R.G. com a mestra de l'EMEE Can Vila, per subst. a 

Estrella V.M. 

X2021020973 Revisió antiguitat Laura B.L. 

X2021020998 Canvi de l'objecte de contracte d'Alejandra P., per substituir la baixa maternal de 

Cati V.M. 

X2021021212 Aprovació servei transport adaptat, C.O.del Bosc, novembre 

X2021021222 Deute Seg. Soc, (08-2017) 

X2021021261 Aprovació relació de factures Q/2021/21 

X2021021263 Aprovació de la nòmina del mes de novembre del personal de l'IMSD 

X2021021265 Aprovació relació de factures Q/2021/22 

X2021021349 Revisió antiguitat Meritxell C. P. 

X2021021711 Complement de mestre al treballador Denis L.A. 
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X2021021713 Contractació d'Anna T.A. com a educadora de l'EMEE Can Vila, per substituir a 

Denis L.A. 

X2021021757 Canvi de l'objecte de contracte de la treballadora Judit A.S, per subst. la baixa 

maternal e Marta VG.P. 

X2021021763 Aprovació facturació T.Alborada, novembre 

X2021021832 Aprovació del servei de menjador de l'IMSD, del mes de novembre 

X2021021853 Aprovació relació de factures Q/2021/22 

X2021021863 Complement de mestra a la treballadora Neus Moreno, per cobrir diferents baixes 

i permisos de personal 

X2021021877 Incapacitat permanent de la treballadora Mireia R.L. 

X2021021894 Canvi de l'objecte de contracte de Berta P.C. fins a la resol. de l'INSS de Mireia 

R.L. 

X2021021915 Contractació de Aroa.E. M., com a educadora per subst. a Nieves M.D. 

X2021021916 Acord aprovació del projecte de Pressupost de l'Institut de l'exercici econòmic 

2022 

X2021021929 Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 de l'IMSD 

X2021021983 Concertació d'operacions de tresoreria per un import de 200.000 euros. 

X2021022210 Aprovació dels conveni de col·laboració 2021, entre l'Ajuntament de Martorelles 

i l'IMSD 

X2021022213 Aprovació del conveni de col·laboració 2021, entre l'Ajuntament de Santa 

Perpetua de Mogoda i l'IMDS 

X2021022254 Acceptació donació econòmica Associació Alb-bosc 

X2021022316 Aprovació de les factures G21, Liquidació de Serveis no prestats de novembre 

C.O. Bosc i B11 del CDIAP 

X2021022322 Aprovació de la factura G22, sobre costos novembre C.O. Bosc 

X2021022332 Canvi de l'objecte de contracte de Marcos G.A., per subst.la baixa maternal de la 

treballadora E.B. 

X2021022354 Deixar sense efecte la red. de jornada de la treballadora Silvia A.B. 

X2021022409 Aprovació Estímuls Econòmics del mes de desembre dels usuaris del C.O. del 

Bosc 

X2021022480 Aprovació servei transport adaptat, C.O. del Bosc, desembre 

X2021022555 Aprovació de la nòmina del mes de desembre del personal e l'IMSD 

X2021022562 Aprovació de la relació de factures Q/2021/23 
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X2021022621 Reclamació deute seg. soc (10-2017) 

X2021022624 Aprovació del conveni de col·laboració 2021, entre l'Ajuntament de Montcada i 

Reixac i l'IMSD 

X2021022626 Aprovació del conveni de col·laboració 2021, entre l'Ajuntament de Sta Maria de 

Martorelles i l'IMSD 

X2021022706 Aprovació de la relació de factures pressupostària Q/2021/23 

X2021022804 Aprovació servei de menjador de l'IMSD, del mes de desembre 

X2021022854 Aprovació relacions de factures emeses pel Taller Alborada en el mes de 

desembre 

X2021022865 Modificació pressupostària 3-2021 

X2021022875 Aprovació relació de factures pressupostàries Q/2021/24 

X2021022878 Aprovació relació de factures pressupostàries Q/2021/25 

X2021022895 Justificació del conveni de col·laboració entre l'AMPA Can Vila i l'IMSD, per 

l'any 2021. 

X2021022961 Aprovació del conveni de col·laboració 2021, entre l'Ajuntament de Palau-Solità 

i Plegamans i l'IMSD 

X2021023052 Aprovació de la 2a justificació de la PAJ-2021 

X2021023069 Justificació final BCF 

 

3.1.4. Institut Municipal d’Educació 

 

X2021000109 Corregir un error material en el Decret de Presidència de l’Institut Municipal 

d’Educació ( de número d’ordre X2020019245 ) de data 22 de desembre de 2020.  

X2021000116 Aprovar la modificació de jornades de les educadores de les Escoles Bressol 

Municipals segons conveni amb efectes del dia 1 de gener de 2021 

X2021000249 Aprovar la modificació de categoria d'una educadora de l'EBM La Xarranca i la 

contractació d'una educadora per substituir a una mestra de baixa per IT amb 

efectes del dia 11 de gener de 2021 

X2021000461 Aprovació de les modificacions de jornades i abonament de hores realitzades al 

mes de desembre de 2020 i gener de 2021 del personal de les Escoles Bressol 

Municipals 

X2021000729 Constitució Bestreta any 2021 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021000954 Expedient per aprovar l'increment salarial al personal de l'IME per al 2021 amb 

efectes del gener de 2021 
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X2021000957 Aprovació de la nòmina del personal de l'IME corresponent al mes de gener de 

2021 

X2021000961 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per a l'EBM La Filadora amb 

efectes del dia 20 de gener de 2021 

X2021001151 Aprovació del padró de rebuts corresponents al mes de gener de l'Escola 

Municipal de Música per al curs escolar 2020-2021 

X2021001284 Aprovació del padró de rebuts corresponents al mes de gener de 2021 de l'Escola 

Municipal de Dansa per al curs 2020-2021 

X2021001299 Nòmina complementària del mes de gener de 2021 del personal de l'Institut 

Municipal d'Educació 

X2021001346 Aprovar els padrons de rebuts de Gener 2021 de les Escoles Bressols Municipals 

La Xarranca , La Filadora i Els Pinetons 

X2021001388 Justificació de subvenció per a programes educatius a l'AMPA de l'Escola del 

Bosc 2020 

X2021001406 Justificació de subvenció per a programes educatius AMPA I.GALLECS 2020 

X2021001417 Justificació de subvenció per a programes educatius AMPA CAN VILA 2020 

X2021001524 Aprovar la relació de factures Q_2021_1 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021001686 Reconèixer els triennis corresponents al personal de l'IME per a l'any 2021 

X2021001711 Expedient per modificar la categoria d'una educadora a mestra i contractar una 

educadora interina per a l'EBM Els Pinetons amb efectes del dia 4 de febrer de 

2021 

X2021001802 Retornar l'import no gaudit de la primera bestreta dels ajuts d' escolaritat de les 

EBM curs 20_21 a l' Ajuntament de Mollet 

X2021002634 Expedient per regularitzar ampliacions de jornada i hores realitzades de diferent 

categoria del personal de les escoles bressol de gener i febrer de 2021 

X2021002720 Expedient per aprovar la nòmina del mes de febrer de 2021 al personal de l'Institut 

Municipal d'Educació 

X2021002749 Aprovar la relació de factures Q_2021_2 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021002985 Anul·lar i expedir correctament els rebuts de desembre 2020 i gener de 2021 de 

Muhanmad Yassir Laoukili de l' Escola Bressol municipal La Xarranca 

X2021003015 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per a l'EBM La Xarranca amb 

efectes del dia 25 de febrer de 2021 

X2021003019 Justificació de la subvenció rebuda per a programes educatius AMPA ESCOLA 

J.ABELLÓ 2020 
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X2021003025 Justificació de la subvenció per a programes educatius 2020 AMPA 

MONTSENY 

X2021003182 Aprovar els padrons de rebuts de febrer de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca , La Filadora i Els Pinetons 

X2021003356 Aprovar la nòmina complementària del mes de febrer 2021 del personal de 

l'Institut Municipal d'Educació 

X2021003364 Contractació d'una educadora interina per a l'EBM La Filadora amb efectes del 

dia 2 de març de 2021 

X2021003377 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per a l'EBM La Filadora amb 

efectes del dia 2 de març de 2021 

X2021003388 Rebuts de febrer corresponents al servei de l'Escola Municipal de Música per al 

curs escolar 2020-2021 

X2021003389 Rebuts de febrer corresponents al servei de l'Escola Municipal de Dansa per al 

curs 2020-2021 

X2021003555 Aprovar la contractació d'una educadora interina per a l'EBM La Filadora amb 

efectes del dia 4 de març de 2021 

X2021003568 Justificació de la subvenció per a programes educatius AMPA ESCOLA SANT 

JORDI 2020 

X2021003796 Aprovar la contractació d'una mestra i una educadora per dispensar un suport 

pedagògic a l'EBM La Filadora amb efectes del dia 8 de març de 2020 

X2021003982 Aprovar la relació de factures Q_2021_3 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021003984 Aprovar la relació de factures Q_2021_4 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021003988 Aprovació de la contractació d'una mestra per dispensar un suport pedagògic a 

l'EBM La Xarranca durant la vacunació del personal per la COVID amb efectes 

del dia 10 de març de 2021 

X2021004292 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per a l'EBM La Filadora amb 

efectes del dia 15 de març de 2021 

X2021004412 Convocatòria d'Ajuts Socials al personal de l'IME corresponent a l'any 2020 

segons el conveni col·lectiu 

X2021004494 Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i tècniques del 

contracte de serveis per a la prestació de Tallers d'Estudi Assistit pel període 

comprès entre el 28 d'abril de 2021 i el 15 de juliol de 2021 

X2021004593 Contractació d'una mestra i d'una educadora per dispensar suport pedagògic a 

l'Escola Bressol Municipal la Filadora amb efectes del dia 16 i 18 de març de 

2021 

X2021004631 Reconèixer l'obligació de pagament de formació a treballadores de l'Escola 

Bressol Municipal la Filadora a la nòmina de març de 2021 
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X2021004646 Aprovar la relació de factures Q_2021_5 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021004771 Justificació i Tancament factures Bestreta Caixa Fixe 2021 de l' Institut Municipal 

d' Educació 

X2021004810 Expedient corresponents a l'aprovació de la nòmina de març de 2021 del personal 

de l'IME 

X2021004855 Aprovar la retribució corresponent al personal de les escoles bressol que han 

ampliat la jornada i que han realitzat treballs extraordinaris durant els darrers dies 

de febrer i març de 2021 a la nòmina de 2021 

X2021005093 Aprovar els padrons de rebuts de març 2021 de les Escoles Bressols Municipals 

La Xarranca , La Filadora i Els Pinetons 

X2021005407 Expedient per substituir a una mestra de l'EBM La Xarranca amb efectes del dia 

6 d'abril de 2021 

X2021005411 Aprovar la indemnització a l'empresa SERUNION SLU per la impossibilitat 

d'execució parcial del contracte de servei d'alimentació saludable durant el 

període de l'estat d'alarma produit per la pandèmia de la Covid del 14 de març al 

22 de juliol de 2020. 

X2021005625 Disposar la despesa del programa " Visita els parcs i jardins de Mollet del Vallès" 

emmarcat dins del Pla Educatiu d'Entorn 

X2021005648 Adjudicació del contracte del servei "Taller d'Estudi Assistit" 

X2021005659 Aprovació del padró de rebuts de març corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Música per al curs escolar 2020-2021 

X2021005660 Aprovació del padró de rebuts de març corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Dansa per al curs 2020-2021 

X2021005859 Justificació de subvenció per a programes educatius AMPA CAL MÚSIC 2020 

X2021005879 Justificació de subvenció per a programes educatius AMPA CAN BESORA 2020 

X2021005951 Justificació de la subvenció per a programes educatius AMPA I.AIGUAVIVA 

2020 

X2021006034 Aprovar la relació de factures Q_2021_6 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021006036 Aprovar la relació de factures Q_2021_7 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021006108 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per a l'EBM Els Pinetons amb 

efectes del dia 19 d'abril de 2021 

X2021006191 Aprovació de la contractació d'una educadora per a l'EBM La Xarranca amb 

efectes del dia 20 d'abril de 2021 

X2021006320 Justificació de despeses de subvenció per a programes educatius AMPA SANT 

VICENÇ 2020 
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X2021006360 Expedient per regularitzar les hores realitzades per les docents de les escoles 

bressol al març, ampliacions jornades abril i aplicar la penalització a la paga 

d'absentisme d'abril de 2021 

X2021006361 Aprovació de la nòmina del mes d'abril del personal de l'Institut Municipal 

d'Educació 

X2021006532 Aprovar la relació de factures Q_2021_8 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021006579 Aprovació de la modificació de la categoria d'una educadora a mestra amb efectes 

del dia 26 d'abril de 2021 i la contractació d'una mestra interina amb efectes del 

dia 27 d'abril de 2021 per a l'EBM La Filadora 

X2021006585 Aprovar la contractació d'una educadora interina per a l'EBM La Xarranca amb 

efectes del dia 27 d'abril de 2021 

X2021006629 Aprovar la contractació d'una tècnica d'orientació comunitària per als Serveis 

Centrals de l'IME amb efectes del dia 10 de maig de 2021 

X2021006668 Aprovar la modificació de crèdit 1/2021 IME 

X2021006852 Aprovar els padrons de rebuts d'abril 2021 de les EBM La Xarranca, La Filadora 

i Els Pinetons 

X2021006973 Segon procés de la nòmina del mes d'abril del personal de l'Institut Municipal 

d'Educació 

X2021007088 Contractació d'urgència d'una mestra interina a temps parcial per a l'EBM La 

Filadora amb efectes del dia 4 de maig de 2021 

X2021007156 Aprovació del padró de rebuts d'abril corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Música per al curs escolar 2020-2021 

X2021007159 Aprovació del padró de rebuts d'abril corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Música per al curs escolar 2020-2021 

X2021007160 Aprovació de rebuts d'abril corresponents al servei de l'Escola Municipal de 

Dansa per al curs 2020-2021 

X2021007496 Aprovació de la contractació d'urgència d'una mestra interina per a l'EBM La 

Filadora amb efectes del dia 12 de maig de 2021 

X2021007744 Justificació subvenció per a programes educatius AMPA F. GARCIA LORCA 

2020 

X2021007747 Justificació per a la subvenció 2020 de l'AMPA de l'escola bressol Els Pinetons. 

X2021007779 Aprovar la relacions de factures Q_2021_9 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021007780 Aprovar la relació de factures Q_2021_ 10 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021008220 Aprovació de les ampliacions de jornades i hores realitzades pel personal docent 

de les escoles bressol Municipals durant els darrers dies d'abril i maig de 2021 

per abonar a la nòmina de maig de 2021 
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X2021008298 Aprovació de la nòmina del mes de maig del personal de l'Institut Municipal 

d'Educació  

X2021008608 Aprovació de la contractació d'urgència d'una educadora interina per l'Escola 

Bressol Municipal la Filadora amb efectes del dia 26 de maig de 2021 

X2021008748 Aprovació de la contractació d'urgència d'una mestra per a l'EBM La Filadora 

amb efectes del dia 28 de març de 2021 

X2021008755 Aprovació de la contractació d'urgència d'una educadora interina per a l'Escola 

Bressol Municipal Els Pinetons amb efectes del dia 31 de maig de 2021 

X2021008851 Aprovar els padrons de rebuts de Maig de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca , La Filadora i Els Pinetons 

X2021008909 Pròrroga de la pòlissa d'assegurances de vida per al col·lectiu de treballadores i 

treballadors de l'IME per al període de l'1 de maig de 2021 a l'1 de maig de 2022. 

X2021008917 Aprovació de la nòmina complementària del mes de maig de 2021 del personal 

de l'IME 

X2021009118 Aprovar la convocatòria i les bases d'una borsa de treball de Mestres (IME 

1/2021) i Educadores ( IME 2/2021 ) per a les Escoles Bressol Municipals 

X2021009139 Aprovació del padró de rebuts l'Escola Municipal de Música per al curs escolar 

2020-2021 

X2021009140 Aprovació del padró de rebuts de maig corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Dansa per al curs 2020-2021 

X2021009240 Aprovació de la contractació d'una educadora per dispensar un suport pedagògic 

a l'EBM La Filadora amb efectes del dia 7 de juny de 2021 

X2021009246 Aprovació de l'ampliació de jornades i hores de maig del personal de l'escoles 

bressol municipal per abonar a la nòmina de juny de 2021 

X2021009302 Aprovació de les tarifes de l'Escola Municipal de Música  

X2021009357 Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procediment de selecció 

per a la constitució d’una borsa de treball de mestres i educadores per a les Escoles 

Bressol Municipals. 

X2021009577 Reconeixement de l'obligació de pagament de formació a una treballadora d'una 

escola bressol municipal a la nòmina de juny de 2021 

X2021009628 Aprovació de la contractació d'una mestra interina a temps parcial per a l'EBM 

La Filadora amb efectes del dia 11 de juny de 2021 

X2021009766 Aprovació de la nòmina de juny de 2021 del personal de l'Institut Municipal 

d'Educació 

X2021009872 Aprovació d'un manament a justificar a nom de Sandra Palma Simon 

X2021009947 Aprovar la relació de factures Q_2021_11 de l' Institut Municipal d' Educació 
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X2021009956 Aprovar la relació de factures Q_2021_12 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021009964 Aprovació de la contractació d'una educadora per dispensar un suport pedagògic 

a l'Escola Bressol Municipal la Xarranca amb efectes del dia 17 de juny de 2021 

X2021009965 Aprovar la contractació d'una educadora per dispensar suport pedagògic a l'EBM 

La Filadora amb efectes del dia 17 de juny de 2021 

X2021009966 Aprovar la contractació d'una mestra interina per a l'EBM La Filadora amb 

efectes del dia 18 de juny de 2021 

X2021010011 Retornar l' import pagat per duplicat del rebut 19115021185 de novembre de 2019 

de l'EBM Els Pinetons 

X2021010116 Acordar la baixa parcial del rebut 19115012371 de novembre 2019 de l' Escola 

Bressol Municipal La Filadora 

X2021010123 Acordar la baixa del rebut 12085012393 a nom de Jessica Jasmin Marcos Frutos 

de l' Escola Bressol Municipal La Filadora 

X2021010171 Aprovar la reducció de jornada d'una mestra de l'EBM La Filadora amb efectes 

del dia 5 de juliol de 2021 fins el 31 d'agost de 2022 per tenir cura del seu fill 

menor de 12 anys. 

X2021010405 Aprovar el canvi de categoria d'una educadora a mestra i contractació d'urgència 

d'una educadora interina per a l'EBM La Xarranca amb efectes del dia 25 de juny 

de 2021 

X2021010513 Aprovació de la nòmina complementària del personal de l'Ime corresponent als 

darrers dies de juny de 2021 

X2021010557 Aprovar els padrons de rebut del mes de Juny de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca , La Filadora i Els Pinetons 

X2021010560 Aprovació de la contractació d'urgència d'una educadora interina per a l'EBM Els 

Pinetons amb efectes del 2021 

X2021010661 Aprovació del padró de rebuts de juny corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Dansa per al curs 2020-2021 

X2021010662 Aprovació del padró de rebuts de juny corresponents al servei de l'Escola 

Municipal de Música per al curs escolar 2020-2021 

X2021010702 Aprovació de la contractació d'una educadora amb caràcter d'urgència per a 

l'EBM La Filadora amb efectes del dia 5 de juliol de 2021 

X2021010715 Prorrogar el contracte d'una educadora interina de l'EBM La Xarranca fins al 22 

de juliol de 2021 

X2021010887 Aprovar les tarifes per a l'activitat de l'Escola de Dansa corresponents al curs 

2021-2022 

X2021010899 Retornar a la Sra. Lidia Rodriguez Garriga l’ import de 1.576 € per la 

transferència efectuada per error a l’ Institut Municipal d’ Educació . 
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X2021011222 Aprovar l' inventari de l' Institut Municipal d' Educació any 2020 

X2021011478 Aprovació de la contractació d'una educadora d'urgència per a dispensar un suport 

pedagògic a l'EBM La Filadora amb efectes del dia 16 de juliol de 2021 

X2021014768 Aprovar la relació de factures Q_2021_13 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021014796 Aprovació de les ampliacions de jornades i abonar hores realitzades del personal 

docent de les Escoles Municipals a la nòmina de juliol de 2021 

X2021014825 Aprovació de la nòmina del mes de juliol del personal de l'Institut Municipal 

d'Educació 

X2021014853 Aprovar la reducció de jornada d'una mestra de l'EBM La Filadora per al curs 

2021-2022 

X2021014854 Aprovar un permís personal de 6 mesos a una mestra de l'EBM Els Pinetons 

X2021014858 Aprovar la reducció de jornada d'una mestra de l'Escola Bressol La Xarranca de 

l'1 de setembre de 2021 fins el 24 de novembre de 2021 

X2021014859 Aprovar la reducció de jornada d'una educadora de l'EBM La Xarranca per al curs 

2021-2022 

X2021014861 Aprovar la reducció de la jornada d'una mestra de l'EBM Els Pinetons de l'1 de 

setembre de 2021 fins el 20 de desembre de 2021 

X2021014908 Aprovar la relació de factures Q_2021_14 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021014909 Aprovar la relació de factures Q_2021_15 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021014920 Aprovar els padrons de rebuts de Juliol de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca , La Filadora i Els Pinetons 

X2021014946 Aprovació del padró de rebuts de matricules curs 2021-2022 Escola Municipal 

de Música de Mollet del Vallès 

X2021014947 Aprovació de rebuts de matrícula de l'Escola de Dansa corresponents al curs 

2021-2022 

X2021015010 Aprovar els padrons de rebut amb l' Escolaritat dels alumnes nous de setembre de 

2021 de les Escoles Bressols Municipals La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons 

X2021015029 Aprovar la renovació de les Direccions de les Escoles Bressol Municipals per al 

curs 2021-2022 

X2021015173 Expedient per regularitzar les hores realitzades del personal docent durant el juliol 

a la nòmina del mes d'agost 

X2021015182 Aprovació de la nòmina d'agost de 2021 del personal de l'IME  

X2021015506 Aprovar la llista provisional admesos i exclosos dels ajuts socials de 2020 del 

personal de l'IME 

X2021016101 Aprovar la relació de Factures Q_2021_16 de l' Institut Municipal d' Educació 
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X2021016271 Aixecament de l' embargament de la Sra. Irene Diez Gea corresponent als rebuts 

de l'Escola Municipal de Música 

X2021016366 Aprovar la convocatòria del procediment per atorgar les subvencions per a 

programes educatius per a l'any 2021 

X2021016641 Aprovar els plecs tècnics i administratius per al Servei de Menjador Ecològic i de 

Bugaderia de les Escoles Bressol Municipals de Mollet del Vallès 

X2021016987 Contractació del personal docent per a les Escoles Bressol Municipal per a l'inici 

del curs escolar 2021-2022 

X2021017223 Aprovació dels plecs per al servei per a la prestació del servei d'Escola Municipal 

de Dansa de Mollet del Vallès 

X2021017311 Aprovar llista definitiva de personal admès i exclòs a la convocatòria del fons 

d'acció social 2020 i reconèixer l'obligació de pagament a la nòmina de setembre 

X2021017348 Aprovar acords entre IME i Institut Gallecs per l'activitat de formació dual per a 

dues alumnes durant el curs 21-22 a les escoles bressol municipals 

X2021017404 Reconèixer l'obligació de pagament de la formació a tres treballadores de les 

escoles bressol municipals a la nòmina de setembre de 2021. 

X2021017471 Anul·lar 12.10 euros del padró del mes de nov de 2019 de l'EBM La Filadora , 

Acordar la Baixa del rebut 02387695 0011501172 i fer la devolució del rebut al 

Sr. Albert Pey Faci 

X2021017584 Aprovar els padrons de rebuts de setembre de 2021 de les EBM La Xarranca, La 

Filadora i Els Pinetons 

X2021017754 Rebuts corresponents al mes de setembre de l'Escola Municipal de Música de 

Mollet del Vallès curs 2021-2022 

X2021017755 Aprovar els rebuts de setembre de l'activitat de l'Escola de Dansa corresponents 

al curs 2021-2022 

X2021017788 Aprovar la nòmina de setembre de 2021 del personal de l'Institut Municipal 

d'Educació 

X2021017889 Aprovar la relacions de factures Q_2021_17 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021018161 Aprovar un avançament de la paga de nadal a una treballadora de l'EBM La 

Filadora 

X2021018284 Aprovar els padrons de rebuts d'octubre de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons 

X2021018339 Aprovar la contractació d'una educadora i fer el canvi de categoria d'una 

educadora a mestra a l'EBM La Filadora amb efectes del dia 4 d'octubre de 2021 

X2021018577 Aprovació de padró del rebuts del 2on procés de matrícules curs 2021-2022 

Escola Municipal de Música de Mollet del Vallès 
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X2021018578 Aprovació del padró de rebuts d'octubre curs 2021-2022 Escola Municipal de 

Música de Mollet del Vallès 

X2021018579 Aprovació del padró de rebuts del 2on procés de matrícules de l'Escola de Dansa 

corresponents al curs 2021-2022 

X2021018580 Aprovació de padró de rebuts d'octubre de l'Escola de Dansa corresponents al 

curs 2021-2022 

X2021018709 Retornar al Sr. Jorge Dominguez Reyes l' import del rebut 19125021187 de 

l'EBM Els Pinetons 

X2021018864 Justificació de subvenció per a programes educatius AMPA ESCOLA 

J.SALVAT PAPASSEIT 2020 

X2021018911 Aprovar una modificació de crèdit a l'Institut Municipal d'Educació 

X2021019002 Justificació subvenció per a programes educatius AMPA EBM LA FILADORA 

2020 

X2021019026 Aprovar els Plecs del contracte de serveis per als Tallers d'estudi assistit curs 

2021-2022 

X2021019059 Adjudicar el Servei de Menjador Ecològic i de Bugaderia de les Escoles Bressol 

Municipals de Mollet del Vallès a l'empresa Serunion Alimentació Saludable, 

SLU de l'1 de desembre de 2021 al 31 de juliol de 2022 

X2021019164 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per l'EBM Els Pinetons amb 

efectes del dia 20 d'octubre de 2021 

X2021019273 Aprovació modificació horària professorat Escola Municipal de Música per al 

curs 2021 i 2022 i abonar complement horari a una educadora de l'EBM La 

Filadora 

X2021019279 Reconèixer l'obligació de pagament de la formació a dues treballadores de les 

Escoles Bressol Municipals a la nòmina d'octubre de 2021 

X2021019338 Aprovar l'expedient de nòmina corresponent al mes d'octubre 2021 del personal 

de l'IME 

X2021019442 Novació del contracte de la tècnica d'orientació comunitari de l'Institut Municipal 

d'Educació 

X2021019566 Aprovació del padró de rebuts de novembre curs 2021-2022 Escola Municipal de 

Música de Mollet del Vallès 

X2021019567 Aprovació del padró de rebuts de novembre per a l'activitat de l'Escola de Dansa 

corresponents al curs 2021-2022 

X2021019602 Aprovar la relació de factures Q_2021_18 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021019654 Adjudicació del contracte de prestació del servei d'Escola Municipal de Dansa de 

Mollet del Vallès a Espaiart Castellar, SL del període de l'1 de novembre de 2021 

al 31 d'octubre de 2022. 
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X2021019755 Revocar les subvencions atorgades en matèria d'educació del 2020 a l'AMPA de 

l'Institut Mollet i a l'AMPA de l'EBM La Xarranca per manca de justificació 

X2021019859 Aprovar el 2n procés de nòmina corresponent al mes d'octubre 2021 del personal 

de l'IME 

X2021019870 Aprovar els padrons de rebuts de novembre de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons 

X2021020161 Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Institut Municipal d'Educació per al 

2021 

X2021020310 Aprovació de la modificació de sou i categoria d'una educadora i la contractació 

d'una educadora interina amb efectes del dia 9 de novembre de 2021 a l'EBM La 

Xarranca 

X2021020543 Anul·lar els rebuts 503004 i 2109503004 de l' Escola Municipal de Música de 43 

i 22,50 euros 

X2021020551 Anul·lar del padró de rebuts d'octubre el rebut 2110500032 de Mel Carrillo 

Castellsagues EBM La Xarranca  

X2021021040 Aprovar el reconeixement del pagament de la formació a una treballadora de 

l'EBM Els Pinetons a la nòmina de novembre de 2021 

X2021021111 Aprovar la nòmina de novembre 2021 del personal de l'IME 

X2021021141 Aprovació de les hores realitzades per les docents de les Escoles Bressol a 

l'octubre i novembre a retribuir a la nòmina de novembre 2021  

X2021021321 Aprovar la relació de factures Q_2021_19 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021021353 Aprovar la relació de factures Q_2021_20 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021021434 Atorgament convocatòria del procediment per atorgar les subvencions per a 

programes educatius per a l'any 2021 

X2021021465 Aprovació dels rebuts de desembre del curs 2021-2022 Escola Municipal de 

Música de Mollet del Vallès 

X2021021466 Aprovació del padró de rebuts de desembre de l'Escola de Dansa corresponents 

al curs 2021-2022 

X2021021577 Aprovació de la contractació d'una mestra interina per a l'EBM La Xarranca amb 

efectes del dia 30 de novembre de 2021 

X2021021579 Aprovar el 2n procés de nòmina de novembre 2021 del personal de l'IME 

X2021021607 Aprovar els padrons de rebuts de desembre de 2021 de les Escoles Bressols 

Municipals La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons 

X2021021704 Aprovació del projecte de pressupost, de la relació de llocs de treball i de la 

plantilla de personal de l'IME per a l'exercici de 2022 
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X2021021769 Abonar la indemnització per assistència a les sessions del tribunal qualificador a 

la vocal externa per la convocatòria IME 1/2021 mestres d'escola bressol 

X2021021808 Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 

X2021022059 Aprovació de la modificació sou i categoria d'una educadora de l'EBM La 

Filadora i contractació d'una educadora amb efectes del dia 9 de desembre de 

2021  

X2021022083 Aprovar la reducció 1/4 de jornada a una mestra de l'EBM Els Pinetons 

X2021022186 Justificació manament a justificar a nom de Sandra Palma Simon, roba personal 

escoles bressol 

X2021022476 Reconèixer l'obligació de pagament de formació a dues treballadores de l'EBM 

Els Pinetons a la nòmina de desembre de 2021 

X2021022515 Adjudicar el contracte del servei "Taller d'Estudi Assistit" a Barceilleure, SL  

X2021022556 Aprovació de la nòmina del mes de desembre de 2021 i la paga extraordinària del 

personal de l'IME 

X2021022603 Aprovació de les ampliacions de jornada d'una mestra interina de l'EBM Els 

Pinetons corresponent als mesos de novembre i desembre a la nòmina de 

desembre de 2021 

X2021022727 Aprovar la relació de factures Q_2021_21 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021022738 Aprovació del padró de rebuts de gener del curs 2021-2022 Escola Municipal de 

Música de Mollet del Vallès 

X2021022739 Aprovació del padró de rebuts de gener de l'Escola de Dansa corresponents al 

curs 2021-2022 

X2021022805 Aprovar els padrons de rebuts de Gener 2022 de les Escoles Bressols Municipals 

La Xarranca, La Filadora i Els Pinetons 

X2021022908 Aprovar la relació de factures Q_2021_ 22 de l' Institut Municipal d' Educació 

X2021022909 Aprovar la relació de factures Q_2021_ 23 de l' Institut Municipal d' Educació 

 

3.2. Informes de control permanent planficable i no planificable 
 

Els informes de control permanent panificable obligatori són els següents:  

a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de 

factures per l’exercici 2021. 

b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat per 

l’exercici 2021. 

c) L’informe d’intervenció de control del compte 413 per l’exercici 2021. 
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En els informes de control permanent planificable obligatori es presenten les respectives 

conclusions.  

 

Els informes de control permanent no planificable obligatori són els següents:  

 

 

Ajuntament de Mollet del Vallès 

 
X2021010860 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

05/2021 

X2021011354 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

07/2021 

X2021014932 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

08/2021 

X2021015150 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

09/2021 

X2021017033 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

10/2021 

X2021017399 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

11/2021 

X2021018867 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

13/2021 

X2021020623 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

14/2021 

X2021021247 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

12/2021 

X2021021308 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

15/2021 

X2021022078 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

16/2021 

X2021022454 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

17/2021 

X2021022791 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

18/2021 

X2021022969 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

19/2021 

X2021023053 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

20/2021 
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X2021023110 Informe de control permanent no planificable sobre modificació pressupostària 

21/2021 

X2021004608 Informe de Liquidació 2020 

Informe d’Estabilitat pressupostaria de la Liquidació 2020 

X2021004608 Informe d’Intervenció del Compte General 2020 

X2021022157 Informe d’Estabilitat pressupostaria pel Pressupost 2022 

X2021022157 Informe Pressupost 2022 

X2021000932 Informe Morositat Quart Trimestre 2020 

X2021011038 Informe Morositat Primer Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Segon Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Tercer Trimestre 2021 

  

 

Institut Municipal de Serveis als Discapacitats 

X2021010160 IMSD_Informe de control permanent no planificable de béns no utilitzables 

X2021019072 IMSD_Informe de control permanent no planificable sobre modificació 

pressupostària 01/2021 

X2021020089 IMSD_Informe de control permanent no planificable sobre modificació 

pressupostària 02/2021 

X2021022865 IMSD_Informe de control permanent no planificable sobre modificació 

pressupostària 03/2021 

 

X2021004608 Informe de Liquidació 2020 

Informe d’Estabilitat pressupostaria de la Liquidació 2020 

X2021004608 Informe d’Intervenció del Compte General 2020 

X2021022157 Informe d’Estabilitat pressupostaria pel Pressupost 2022 

X2021022157 Informe Pressupost 2022 

X2021000932 Informe Morositat Quart Trimestre 2020 

X2021011038 Informe Morositat Primer Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Segon Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Tercer Trimestre 2021 
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Institut Municipal d’Educació 

 
X2021006668 IME_Informe de control permanent no planificable sobre modificació 

pressupostària 01/2021 

X2021018911 IME_Informe de control permanent no planificable sobre modificació 

pressupostària 01/2021 

 

X2021004608 Informe de Liquidació 2020 

Informe d’Estabilitat pressupostaria de la Liquidació 2020 

X2021004608 Informe d’Intervenció del Compte General 2020 

X2021022157 Informe d’Estabilitat pressupostaria pel Pressupost 2022 

X2021022157 Informe Pressupost 2022 

X2021000932 Informe Morositat Quart Trimestre 2020 

X2021011038 Informe Morositat Primer Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Segon Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Tercer Trimestre 2021 

 

Fundació Municipal Joan Abelló 
 

X2021004608 Informe de Liquidació 2020 

Informe d’Estabilitat pressupostaria de la Liquidació 2020 

X2021004608 Informe d’Intervenció del Compte General 2020 

X2021022157 Informe d’Estabilitat pressupostaria pel Pressupost 2022 

X2021022157 Informe Pressupost 2022 

X2021000932 Informe Morositat Quart Trimestre 2020 

X2021011038 Informe Morositat Primer Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Segon Trimestre 2021 

X2021011038 Informe Morositat Tercer Trimestre 2021 

 

3.3. Informes d’auditoria pública 
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Sotmeses a les normes d’auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General 

de l’Administració de l’Estat i a les normes tècniques que les desenvolupen. (art. 33.1 

RD/424/2017).  

 

A proposta de l’òrgan interventor, per la realització de les auditories públiques 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha contractat col·laboració privada que ha d’ajustar-se 

a les instruccions dictades per l’òrgan interventor (art. 34.1 i 34.3 RD/424/2017). 

En el moment d’elaborar aquest Informe, les auditories encara no han estat finalitzades. 

Un cop s’obtinguin els resultats, s’annexaran a l’Informe resum anual de l’exercici 

següent.  
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4. Conclusions i recomanacions 
 

Els informes anteriorment relacionats van ser emesos sense objecció suspensiva, però es 

van fer observacions que en cap cas van tenir caràcter suspensiu. En aquestes 

observacions i en les conclusions dels informes es van assenyalar deficiències que 

requereixen l'adopció de mesures correctores a través del corresponent pla d'acció. Així 

mateix, en els informes emesos al llarg de l'exercici 2021 es van mostrar recomanacions 

per a la correcció d'aquelles deficiències. A continuació es reflecteixen les principals 

observacions, conclusions i recomanacions, agrupades per matèries: 

 

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

Àrea Codi Debilitat detectada 
Possibles accions a 

realitzar 

Justícia 

Ambiental 

Paissatge Urbà 

Serveis 

Personals 

CON AJU 

2021 01 

No compliment dels límits dels 

contractes menors 

Es superen els límits pel que fa al 

termini i/o quantia a què es refereix 

l’article 118 de la Llei 9/2017. 

Absència de programació de 

l’activitat contractual (contractes 

menors recurrents, superació límits 

contractes menors, contractes 

finalitzats sense treure una nova 

licitació, etc). 

S’adjunta annex de resolucions 

d’aprovació de factures amb 

objeccions. 

 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que no 

permeten una programació i 

tramitació de la contractació 

adequada a les necessitats de 

l’organització. 

Si s’escau, dotar als Servei de 

Contractació i als Serveis 

Tècnics dels recursos humans 

i materials suficients que 

permetin la seva tramitació 

amb celeritat. 

Cal remarcar en aquest apartat 

que l’Ajuntament està licitant 

la majoria d’aquest serveis el 

2021 i 2022. S’ha de mantenir 

aquesta planificació al llarg 

del temps. 

 

Contractació 

Planificació 

Territorial 

CON AJU 

2021 02 

Aprovació de plecs de contractes 

d’obres 

Els expedients no incorporen la 

corresponent acta de replanteig que 

estableix l’article 236 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre. No és 

possible detectar l’existència de la 

mateixa. 

Efectuar el replanteig en el 

moment que estableix la 

normativa. És a dir, 

prèviament a l'aprovació de 

l'expedient de contractació de 

l'obra. 

Annexar a l’expedient tota la 

documentació relacionada 

amb el mateix encara que es 
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realitzi una fiscalització prèvia 

limitada.  

 

Contractació 

Planificació 

Territorial 

 

CON AJU 

2021 03 

Aprovació cànon a pagar per les 

concessionàries  

S’aprova el cànon del contracte del 

cementiri municipal en un termini 

superior a l’estipulat al contracte. 

No es respecten els principis 

pressupostaris públics d’anualitat, 

especialitat i meritament. 

A l’expedient consta el compte 

d’explotació de la concessionària, 

però de conformitat amb la clàusula 

dissetena del Contracte de 

Concessió en l’expedient haurien de 

constar “els comptes anuals”  

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que no 

permeten una correcta 

tramitació. 

Programar adequadament la 

tramitació dels expedients 

d’aprovació del cànon amb 

l’antelació suficient.  

 

Secretaria CON AJU 

2021 04 

No publicació dels contractes 

menors 

Al Perfil del Contractant no es 

publiquen de manera trimestral els 

contractes menors. També 

s’observa que la informació a la 

pàgina web de l’Ajuntament no està 

actualitzada. 

 

 

 

Identificar les causes que no 

permeten una publicació 

correcta dels contractes 

menors.  

Revisar el circuit de 

comunicació dels expedients 

de contractes menors al Perfil 

del Contractant. 

Si s’escau, dotar als Servei de 

Contractació i als Serveis 

Tècnics, dels recursos humans 

i materials suficients que 

permetin el control i la 

publicació dels contractes 

menors en temps i forma.  

 

Contractació CON AJU 

2021 05 

Inexistència Pla anual de 

contractació 

L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 

Contractes del Sector Públic imposa 

el mandat a totes les entitats del 

sector públic l’obligació de 

programar la seva activitat 

contractual, així com donar-li 

publicitat via la publicació d’un 

anunci d’informació prèvia que 

reculli almenys la previsió 

Complir amb les disposicions 

legals i realitzar el Pla anual de 

contractació per l’any següent.  

Identificar les causes per les 

quals no s’ha realitzat el Pla a 

l’any anterior tot i que s’estan 

licitant serveis que abans es 

realitzaven amb contractes 

menors. 

Identificar quins criteris 

s’estan seguint a contractació 

per la prelació de licitacions 
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anticipada dels contractes que es 

licitaran l’any següent. 

 

davant de la inexistència d’un 

Pla. 

  

Contractació CON AJU 

2021 06 

Manca de control en contractes 

que es determina que la garantia 

definitiva es produeix amb la 

retenció de la primera factura 

El circuit per comprovar que es 

retingui la garantia definitiva en la 

primera factura és molt dèbil. 

No hi ha comprovació posterior per 

verificar que el contractista se li ha 

retingut l’import corresponent.  

 

Revisar i reforçar el circuit 

intern que es du a terme entre 

diferents departaments perquè 

no s’escapi del control i 

s’efectui correctament la 

retenció.  

Diversos  CON AJU 

2021 07 

En expedients de contractació 

menor no s’incorpora la factura 

acreditativa 

 

D’acord amb l’article 118.3 de la 

Llei 9/2017, de Contractes del 

sector públic, s’ha d’incorporar la 

factura a l’expedient corresponent.  

El programa de gestor d’expedients 

dificulta aquesta tasca i en la 

majoria d’ocasions no es realitza la 

incorporació de la factura.  

Implementar un procediment 

en el qual es pugui adequar a 

la normativa i s’inclogui la 

factura a l’expedient del 

contracte menor.  

Personal PER AJU 

2021 01 

Nomenament de personal interí 

de borses de treball amb una 

antiguitat superior a dos anys, de 

borses d’altres convocatòries o 

per altres procediments 

La durada de les borses de treball 

supera amb escreix els 2 anys 

previstos a l'art. 95.2 del Decret 

214/1990, tot i la previsió de les 

bases. 

Contractació de personal interí, en 

els quals les borses estaven 

exhaurides o no existien i s’ha 

seleccionat personal de borses 

d’altres convocatòries similars (del 

mateix subgrup de classificació i en 

menor mesura d’altres subgrups de 

classificació) i en algun cas 

Revisar el procediment i 

aprovar les corresponents 

bases reguladores específiques 

conforme a les previsions de la 

normativa vigent. Cal 

remarcar en aquest apartat que 

l’Ajuntament van iniciar dins 

el 2021 la convocatòria de 

borses de personal per a cobrir 

algunes d’aquestes necessitats.  

Cal mantenir aquesta 

planificació al llarg del temps 

Si s’escau, dotar al Servei de 

Personal dels recursos humans 

i materials suficients que 

permetin la seva tramitació 

amb celeritat. 
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excepcional per altres processos de 

selecció que no garanteixen el 

compliment de tots els requisits que 

estableix l’EBEP. 

 

 

 

Personal PER AJU 

2021 02 

Nomenament personal funcionari 

de carrera i interí sense la 

documentació preceptiva 

Expedients que falta algun dels 

requisits bàsics generals o 

addicionals: no consta certificat 

d'existència de crèdit (TRLRHL 

Arts. 172 i 176), acreditació dels 

resultats del procés selectiu (Art. 

13.2.c RD 424/2017 ACM 2008), 

justificació del motiu del 

nomenament o de la contractació 

(Art. 13.2.c RD 424/2017 ACM 

2008), etc. 

Cal destacar que en la majoria de 

casos s’han esmenat durant la 

tramitació de l’expedient. 

 

Revisar el procediment i, si 

s’escau, dotar al Servei de 

Personal dels recursos  

materials i humans suficients 

que permetin una correcta 

tramitació. Cal remarcar que la 

majoria d’aquestes incidències 

s’han solucionat durant el 

2021. Cal mantenir-ho al llarg 

del temps. 

 

Personal PER AJU 

2021 03 

Expedients que tenen efectes 

anteriors a l’acte administratiu 

del nomenament 

Expedients de substitucions 

temporals de resolucions amb 

efectes anteriors a l’acte 

administratiu, el que contravé els 

art. 214.2 a) del TRLH, l’art. 7.1 

RCIL i el principi comptable públic 

del meritament. 

Es considera insuficient el crèdit 

previst en  les aplicacions 

pressupostàries de contractacions 

temporals, el que endarrereix la 

tramitació d’aquests expedients per 

no disposar de crèdit suficient. 

 

Dotar amb crèdit suficient les 

aplicacions pressupostàries de 

contractacions temporals. 

 

Revisar el procediment i, si 

s’escau, dotar al Servei de 

Personal dels recursos  

materials i humans suficients 

que permetin una correcta 

tramitació.  

 

En cas que la seva tramitació 

sigui extemporània, s’hauria 

de justificar i motivar aquest 

fet en els informes que 

integren l’expedient. 

 

Personal PER AJU 

2021 04 

Expedients de nòmines de 

retribucions del personal  

Dotar amb crèdit suficient les 

aplicacions pressupostàries de 

capítol I. 
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Es considera insuficient el crèdit 

previst  en algunes aplicacions 

pressupostàries de capítol I, el que 

endarrereix la tramitació d’aquests 

expedients per no disposar de crèdit 

suficient. 

Revisar el procediment i, si 

s’escau, dotar al Servei de 

Personal dels recursos  

materials i humans suficients 

que permetin una correcta 

tramitació.  

 

Personal PER AJU 

2021 05 

Concessió de Bestretes de 

personal sobre l’import de les 

pagues meritades 

Les bestretes de personal sobre 

l’import de les pagues meritades no 

estan regulades a l’Acord de 

Condicions de treball del personal 

funcionari de l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès per al període 

2017-2020 i prorrogat per l’exercici 

2021. 

En els informes i en la resolució de 

d’aprovació de la bestreta en el que 

s'exposen els antecedents i 

disposicions legals o 

reglamentàries, no es fa esment que 

la concessió de l’avançament 

s’ajusta a l’establert per conveni o 

qualsevol altra disposició legal o 

reglamentària. 

 

En l’aprovació del nou acord 

de condicions de treball 

s’hauria de regular la 

concessió de bestretes sobre la 

part meritada de les pagues. 

Que en els informes i acords 

d’aprovació d’aquestes 

expedients es detallin les 

disposicions legals o 

reglamentàries que motiven la 

tramitació d’aquests 

pagaments. 

Que en els informes es faci 

constar que es compleix amb 

els requisits del RD llei de 16 

de desembre de 1929. 

 

Personal PER AJU 

2021 06 

Concessió de bestretes de 

personal d’acord amb els supòsits  

establerts a l’article 41 de l’acord 

de condicions: 

L’article 41 de l’acord de 

condicions estableix que “Tenint en 

compte la disponibilitat econòmica 

de la partida pressupostària 

corresponent, dotada amb 40.000 € 

per a la totalitat de la plantilla i 

recuperables segons com es 

produeixin les amortitzacions...”. 

 

Creació de l’aplicació 

pressupostària que diu 

l’esmentat article per facilitar 

el control de l’import màxim a 

concedir. 

Que la despesa es realitzi amb 

operacions pressupostàries tal 

com s’indica a l’acord de 

condicions 

  

 

Serveis 

Personals 
MAJ AJU 

2021 01 
Imports elevats de manaments a 

justificar.  

Els manaments a justificar atorgats 

són de quanties elevades, podent-se 

Limitar a les bases d’execució 

la quantia fixa limitativa a  

concedir en els pagaments a 

justificar. Cal remarcar en 

aquest apartat que les noves 
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realitzar fraccionament de 

contractes sense que fiscalització ho 

pugui advertir o escapar-se del 

control que estem obligats a portar 

com Administració Pública per 

donar compliment a la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

 

 

bases d’execució de 2022,  

estableixen i limiten les 

quantitats màximes a 

percebre.  

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que no 

permeten complir amb les 

limitacions quantitatives. 

 

Serveis 

Personals 
MAJ AJU 

2021 02 
Existència de dos o més 

manaments a justificar oberts al 

mateix temps pel mateix 

perceptor. 

No es podran expedir ordres de 

pagament “a justificar” pels 

mateixos conceptes pressupostaris a 

perceptors que tinguin en el seu 

poder fons pendents de justificació, 

a excepció de supòsits 

extraordinaris que haurà d’apreciar 

l’òrgan competent. 

Cal remarcar que en la fase de  

fiscalització prèvia s’avisa als 

serveis gestors i aquests no 

continuen la tramitació de 

l’expedient fins a justificar els 

anteriors manaments.  

 

Portar un control exhaustiu de 

tots els pagaments a justificar 

vigents en el moment 

d’atorgar un de nou. 

Diversos MAJ AJU 

2021 03 

No compliment de la justificació 

en termini.  

D’acord amb l’article 10 del Reial 

Decret 640/1987, de 8 de maig, 

sobre pagaments lliurats «a 

justificar», els perceptors queden 

obligats a justificar l’aplicació de 

les quantitats rebudes dins del mes 

següent a la inversió de les mateixes 

i, en tot cas en el termini de 3 mesos 

des de la percepció dels 

corresponents fons. 

 

Conscienciar al perceptors 

dels manaments a justificar de 

la importància de no complir 

amb la normativa.  

Establir mecanismes de reforç 

dins dels departaments 

incomplidors perquè es 

compleixin els terminis.  

 

Programació 

Econòmica 

PP AJU 2021 

01 

Aprovació preus públics sense un 

estudi econòmic  

Revisar el procediment i, si 

s’escau, dotar al Servei dels 

recursos  materials i humans 
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No s’adjunta a l’expedient cap 

document relatiu a un estudi 

econòmic o informe tècnic-

econòmic que justifiqui el preu.  

L’estudi que consta a l’expedient no  

permet veure quin import cobreix el 

preu públic del total del cost de les 

activitats. 

 

suficients que permetin una 

correcta tramitació. Cal 

remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. Cal 

mantenir-ho al llarg del temps. 

 

Programació 

Econòmica 

PP AJU 2021 

02 

Informe justificatiu motivant les 

raons per les quals el preu públic 

no cobreix el cost de l’activitat 

No existeix informe justificant les 

raons per les quals el preu públic no 

cobreix el cost de l’activitat (art. 

25.2 de la Llei 8/1989). 

L’informe justificatiu no motiva les 

causes per les quals el preu públic 

no cobreix el cost de l’activitat  de 

conformitat amb l’art. 25.2 de la 

Llei 8/1989. 

 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que no 

permeten una correcta 

tramitació. Cal remarcar que la 

majoria d’aquestes incidències 

s’han solucionat durant el 

2021. Cal mantenir-ho al llarg 

del temps. 

 

Programació 

Econòmica 

PP AJU 2021 

03 

Aprovació preus públics sense 

donar compte prèviament a la 

comissió informativa 

No es trasllada en un primer pas 

l’expedient a la Comissió 

Informativa corresponent.  

No es justifica suficientment la 

urgència i les causes que motiven 

aquest fet. 

No obstant això, en tots els casos 

observats es dóna compte 

posteriorment a la comissió 

informativa. 

 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que no 

permeten una programació i 

tramitació amb celeritat. 

Cal remarcar que actualment 

només es fa ús d’aquest 

procediment en casos puntuals 

i amb l’adequada justificació. 

Cal mantenir-ho al llarg del 

temps. 

 

 

Serveis 

Personals 

Serveis 

Socials 

SUB AJU 

2021 01 

L’òrgan competent d’aprovació 

no és correcte  

L’òrgan competent d’aprovació de 

la resolució de justificació de les 

subvencions no és l’adequat. 

Revisar el procediment i, si 

s’escau, dotar al Servei de 

Personal dels recursos  

materials i humans suficients 

que permetin una correcta 

tramitació, ja que en un 

període curt de temps hi ha un 
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(especialment hi ha una confusió 

amb les competències d’Alcaldia i 

de les regidories delegades).     

Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

volum molt elevat d’aquests 

expedients.  

 

Serveis 

Personals 

Serveis 

Socials 

SUB AJU 

2021 02 

Compte Justificatiu de les 

subvencions 

Falta de documentació per justificar 

la despesa subvencionada (falten 

factures o altres documents 

equivalents,  falten documents 

justificant l’ingrés o rebut conforme 

s’ha fet efectiu el pagament, faltes 

certificats de deutes, etc) 

Es justifiquen despeses no 

subvencionables d’acord amb la 

normativa i les bases reguladores 

d’ajuts i subvencions de l’any 2021 

(despeses d’inversions, despeses de 

personal, comissions de 

manteniment bancàries, factures 

que no es corresponen a l’exercici 

de la subvenció, etc.) 

Cal destacar que la majoria 

d’aquestes observacions s’han 

esmenat amb la fiscalització prèvia 

de l’expedient. 

 

Revisar el procediment i, si 

s’escau, dotar al Servei de 

Personal dels recursos  

materials i humans suficients 

que permetin una correcta 

tramitació, ja que en un 

període curt de temps hi ha un 

volum molt elevat d’aquests 

expedients.  

Tresoreria SUB AJU 

2021 03 

Atorgament de subvenció amb un 

reintegrament pendent 

S’observa en varis expedients de 

subvencions de 2021, que es 

concedeixen subvencions a entitats 

que tenen pendents reintegraments 

de subvencions diferents o 

anteriors.  

Incompliment de l’article 13.2.g de 

la Llei 38/2003, de subvencions en 

el qual preveu que no poden obtenir 

la condició de beneficiaris aquells al 

corrent de pagament dels 

reintegraments de subvencions. 

Revisar el procediment de 

concessió per tal que a 

l’expedient hi constin totes les 

dades.  

Sol·licitar informe més ampli 

que inclogui els deutes 

pendents del beneficiari. 

Realitzar un reglament de 

subvencions i/o instrucció per 

tal que els departaments 

tramitadors tinguin establerts 

els criteris i passos alhora 

d’atorgar subvencions.  
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En els expedients de concessió de 

subvencions, existeix informe de 

Tresoreria sobre els deutes amb 

obligacions tributàries i seguretat 

social però no existeix informe 

sobre deutes pendents amb l’ens 

local. 

 

Serveis 

Personals 

Serveis 

Socials 

SUB AJU 

2021 04 

Documentació expedient de 

concessió de la subvenció 

Manca de convocatòria en 

determinats expedients de concessió 

de subvencions impossibilitant la 

fiscalització de determinats punts de 

l’Acord de Consell de Ministres de 

30 de maig de 2008. 

 

Revisar el procediment pel 

qual s’incorpora la 

documentació a l’expedient 

per tal de donar compliment a 

les disposicions legals.  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. Cal 

mantenir-ho al llarg del temps. 

 

Serveis 

Personals 

CONV AJU 

2021 01 

Convenis que no compleixen els 

requisits de la Llei 40/2015 

Expedients d’aprovació de convenis 

que no donen compliment a tot allò 

que preveu els articles 48 i següents 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic.  

Entre d’altres, perquè falta la 

memòria justificativa, perquè no es 

justifica la conveniència de fer el 

conveni, perquè no s’informa sobre 

que les prestacions contingudes no 

són objecte de la normativa de 

contractes, no consta informe 

jurídic o del Secretari. 

 

 

Serveis 

Personals 

CONV AJU 

2021 02 

L’òrgan competent d’aprovació 

no és correcte  

L’òrgan competent d’aprovació del  

conveni no és l'adequat  

(especialment hi ha una confusió 

amb les competències d’Alcaldia i 

de les regidories delegades).     

Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient 

Els serveis gestors han de 

revisar els procediments i les 

resolucions de delegacions de 

competències de l’any 2019 .  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. Cal 

mantenir-ho al llarg del temps. 

 



 

102  

 

Tresoreria ING AJU 

2021 01 

Devolució d’Ingressos 

Devolució d’ingressos indeguts 

sense aplicar els interessos de mora 

quant eren preceptius d’acord amb 

l’article 26.2 de la Llei 58/2003. 

Devolució d’ingressos aplicant 

interessos de mora quan no era un 

dels supòsits estipulats per l’article 

26.2 de la Llei 58/2003. 

Revisar el procediment i la 

tramitació. Cal remarcar que la 

majoria d’aquestes incidències 

s’han solucionat durant el 

2021. Cal mantenir-ho al llarg 

del temps. 

Tresoreria TRE AJU 

2021 01 

Informe de deutes pendents previ 

al pagament de factures 

No s’observa informe de deutes 

pendents de tresoreria en els 

expedients d’aprovació de factures. 

Informe necessari per tal que es 

pugui aplicar el principi de 

compensació amb aquells deutes 

que els tercers hagin pogut adquirir.  

 

Aplicar nous procediments en 

la fiscalització d’expedients 

d’aprovació de factures per tal 

que es comprovi l’existència 

de dit informe a l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el circuit 

de l’expedient per tal que passi 

per Tresoreria i puguin 

informar-lo.  

 

Tresoreria TRE AJU 

2021 02 

Informe d’obligacions tributàries 

contractació 

No s’observen informes de 

tresoreria en els expedients de 

contractació en el qual informin si 

l’adjudicatari és titular de deutes de 

naturalesa tributària en període 

executiu o d’altres deutes no atesos 

en període voluntari davant de la 

propia administració local 

Ha de constar per tal de donar 

compliment als articles 140, 71.1.d), 

72 i 73 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector 

públic, en quant a les certificacions 

d’estar al corrent de les obligacions 

tributàries. 

Aplicar nous procediments en 

la fiscalització d’expedients de 

contractació per tal que es 

comprovi l’existència de dit 

informe a l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el circuit 

de l’expedient per tal que passi 

per Tresoreria i puguin 

informar-lo.  

Diversos PRO AJU 

2021 01 

Expedients amb errors als 

fonaments de dret 

Aplicació incorrecta de les 

normatives vigents i/o normatives 

derogades. 

Els serveis gestors han de 

revisar els documents dels 

expedients (ja siguin propostes 

com informes tècnics) abans 

de tramitar-los.  
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Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient 

  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. Cal 

mantenir-ho al llarg del temps. 

 

Diversos PRO AJU 

2021 02 

Expedients amb manca de 

documents de caràcter bàsic 

De manera general per tots els 

departaments, en un alt percentatge 

tramiten expedients sense adjuntar 

documentació bàsica.  

Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Els serveis gestors han de 

revisar la documentació que 

consta als expedients abans de 

tramitar-los.  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021 i, pel 

2022 s’ha aprovat la Guia de 

Fiscalització en la qual els 

departaments poden 

comprovar que tots els 

extrems que es fiscalitzen es 

troben als expedients. Cal 

mantenir-ho al llarg del temps. 

 

 
FACTURES AMB REPARAMENTS AJUNTAMENT 

RESOLUCIÓ 

AIRO 

IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ 
CONCEPTE IMPORT 

X2021006557        29.423,26 €  

TELEFONIA FIXA I MÒBIL EN VEU I DADES        4.700,56 €  

GESTIÓ DE RESIDUS            129,75 €  

SERVEI POSTAL I MISSATGERIA      12.439,56 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA      12.153,39 €  

X2021005872        16.392,17 €  

MANTENIMENT PROGRAMARI            273,13 €  

MANTENIMENT PROGRAMARI        1.130,13 €  

TELEFONIA FIXA I MÒBIL EN VEU I DADES        5.378,19 €  

SERVEIS D'IMPRESSIÓ, FOTOCÒPIES I ESCANEIG            160,25 €  

MANTENIMENT DEL PROGRAMA E-QUALIMENT            798,60 €  

MANTENIMENT TELEGESTIÓ REG            892,38 €  

SERVEI POSTAL I MISSATGERIA        6.912,49 €  

MANTENIMENT BMAPS 2021            847,00 €  

X2021008534        97.289,28 €  

TELEFONIA FIXA I MOBIL EN VEU I DADES      46.521,09 €  

SERVEI POSTAL I MISSATGERIA        7.068,50 €  

GESTIÓ DE RESIDUS        1.276,29 €  
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FACTURES AMB REPARAMENTS AJUNTAMENT 

RESOLUCIÓ 

AIRO 

IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ 
CONCEPTE IMPORT 

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA      12.426,92 €  

SERVEIS D'IMPRESSIÓ, FOTOCÒPIES I ESCANEIG        1.105,84 €  

SERVEI MUNICIPAL CASAL OBERT      20.390,72 €  

MANTENIMENT PLATAFORMA “ENGINY CIVIC”        8.499,92 €  

X2021015730      118.850,44 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA      22.281,01 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA        4.276,42 €  

TELEFONIA FIXA I MÒBIL EN VEU I DADES      30.975,76 €  

SERVEIS D'IMPRESSIÓ, FOTOCÒPIES I ESCANEIG        3.403,59 €  

SERVEIS D’AUDITORIA, IMPLEMENTACIÓ I GESTIÓ DEL 

PLA MUNICIPAL D´IGUALTAT DE GÈNERE        2.944,44 €  

SISTEMA DE TELEGESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS 

CLIMATITZACIÓ I ENLLUMENAT AJUNTAMENT        1.171,28 €  

MANTENIMENT TELEGESTIÓ REG            892,38 €  

SERVEI POSTAL I MISSATGERIA      13.820,34 €  

SERVEI DE RECOLLIDA DE FEEDBACK I AVALUACIÓ DE 

LA QUALITAT DEL SERVEIS D’ATENCIÓ CIUTADANA        1.379,40 €  

SERVEI MUNICIPAL CASAL OBERT      20.390,72 €  

SERVEIS DE SEGURETAT I EL MANTENIMENT DEL 

FABRICANT SONICWALL PEL FIREWALL PERIMETRAL 

DEL LA SEU I SERVEI PUNTUAL DE MIGRACIÓ 

D’EXCHANGE 2013 I ACTIVE 

DIRECTORY.      13.508,54 €  

MANTENIMENT SOFTWARE MDAEMON        1.995,54 €  

MANTENIMENT  FORTIGATE-VM04V 1 YEAR 24X7 

FORTICARE CONTRACT            752,16 €  

MATERIAL MANTENIMENT VIA PÚBLICA            176,77 €  

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES            882,09 €  

X2021018713        85.194,07 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA        6.700,35 €  

SERVEIS D'IMPRESSIÓ, FOTOCOPIES I ESCANEIG            995,49 €  

SERVEI POSTAL I MISSATGERIA        3.734,07 €  

MANTENIMENT BMAPS 2021        3.811,50 €  

SISTEMA DE TELEGESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS 

CLIMATITZACIÓ I ENLLUMENAT AJUNTAMENT        1.171,28 €  

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES        1.470,15 €  

SERVEI MUNICIPAL CASAL OBERT      20.390,72 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA        4.437,40 €  
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FACTURES AMB REPARAMENTS AJUNTAMENT 

RESOLUCIÓ 

AIRO 

IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ 
CONCEPTE IMPORT 

SERVEIS DE SUPORT HARDWARE DE LA PLATAFORMA 

DE SERVIDORS CORPORATIUS DELL VRTX        5.263,50 €  

SERVEIS D’AUDITORIA, IMPLEMENTACIÓ I GESTIÓ DEL 

PLA MUNICIPAL D´IGUALTAT DE GÈNERE        5.888,88 €  

TELEFONIA FIXA I MOBIL EN VEU I DADES      31.330,73 €  

X2021022568      525.907,13 €  

SERVEIS D'IMPRESSIÓ, FOTOCOPIES I ESCANEIG            661,94 €  

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES        1.176,12 €  

TELEFONIA FIXA I MÒBIL EN VEU I DADES      20.262,88 €  

SERVEI POSTAL I MISSATGERIA        9.454,82 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA        9.047,01 €  

RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA        8.064,61 €  

SERVEI CAPTURA DE COLOMS        1.875,29 €  

MANTENIMENT ANUALS ER-CAT        1.815,00 €  

SERVEI AJUDA DOMICILIARIA    155.646,45 €  

SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS MUNICIPALS    317.903,01 €  
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INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (IME) 

Àrea Codi Debilitat detectada Possibles accions a 

realitzar 

Contractació CON IME 2021 

01 

No compliment dels límits dels 

contractes menors 

Es superen els límits pel que fa al 

termini i/o quantia a què es 

refereix l’article 118 de la Llei 

9/2017. 

Absència de programació de 

l’activitat contractual (contractes 

menors recurrents, superació 

límits contractes menors, 

contractes finalitzats sense treure 

una nova licitació, etc). 

S’adjunta annex de resolucions 

d’aprovació de factures amb 

objeccions 

 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que 

no permeten una 

programació i tramitació de 

la contractació adequada a 

les necessitats de 

l’organització. 

Si s’escau, dotar a 

l’Organisme Autònom dels 

recursos humans i materials 

suficients que permetin la 

seva tramitació amb celeritat. 

Cal remarcar en aquest 

apartat que l’IME està 

licitant la majoria d’aquest 

serveis el 2021 i 2022. S’ha 

de mantenir aquesta 

planificació al llarg del temps 

 

Contractació CON IME 2021 

02 

No publicació dels contractes 

menors 

Al Perfil del Contractant no es 

publiquen de manera trimestral els 

contractes menors. També 

s’observa que la informació a la 

pàgina web de l’Ajuntament no 

està actualitzada. 

 

 

Identificar les causes que no 

permeten una publicació 

correcta dels contractes 

menors.  

Si s’escau, dotar als Serveis 

Tècnics, dels recursos 

humans i materials suficients 

que permetin el control i la 

publicació dels contractes 

menors en temps i forma.  

 

Contractació CON IME 2021 

03 

Inexistència Pla anual de 

contractació 

L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 

Contractes del Sector Públic 

imposa el mandat a totes les 

entitats del sector públic 

l’obligació de programar la seva 

activitat contractual, així com 

donar-li publicitat via la 

Complir amb les 

disposicions legals i realitzar 

el Pla anual de contractació 

per l’any següent.  

Identificar les causes per les 

quals no s’ha realitzat el Pla 

a l’any anterior tot i que 

s’estan licitant serveis que 



 

107  

publicació d’un anunci 

d’informació prèvia que reculli 

almenys la previsió anticipada 

dels contractes que es licitaran 

l’any següent. 

 

abans es realitzaven amb 

contractes menors. 

Identificar quins criteris 

s’estan seguint a contractació 

per la prelació de licitacions 

davant de la inexistència 

d’un Pla. 

  

Contractació  CON IME 2021 

04 

En expedients de contractació 

menor no s’incorpora la factura 

acreditativa 

D’acord amb l’article 118.3 de la 

Llei 9/2017, de Contractes del 

sector públic, s’ha d’incorporar la 

factura a l’expedient corresponent.  

El programa de gestor 

d’expedients dificulta aquesta 

tasca i en la majoria d’ocasions no 

es realitza la incorporació de la 

factura.  

 Implementar un 

procediment en el qual es 

pugui adequar a la normativa 

i s’inclogui la factura a 

l’expedient del contracte 

menor.  

Personal PER IME 2021 

01 

Aprovació de la relació de llocs 

de treball 

La relació de llocs de treball, no 

reuneix el requisits de l'art. 74 del 

TRLEBEP ja que li manquen,  les 

retribucions complementàries, els 

grups de classificació 

professional, cossos o escales i els 

sistemes de provisió. Amb la 

informació facilitada no s'ha ha 

pogut verificar la correlació entre 

les places incloses en la plantilla 

aprovada i el catàleg de llocs de 

treball. 

 

 

Revisar el catàleg de llocs de 

treball perquè inclogui tots 

els conceptes. 

Personal PER IME 2021 

02 

Nomenament de personal 

laboral temporal per altres 

procediments de selecció 

A causa de l’exhauriment de les 

borses de l’IME s’ha contractat 

sistemàticament personal laboral 

temporal per altres processos de 

selecció que no garanteixen el 

Aprovar les corresponents 

bases reguladores 

específiques conforme a les 

previsions de la normativa 

vigent.  

Cal remarcar en aquest 

apartat que l’IME van 

aprovar dins el 2021 la 
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compliment dels requisits que 

estableix l’EBEP. 

 

convocatòria de totes les 

borses de personal per a 

cobrir aquestes necessitats.  

Cal mantenir aquesta 

planificació al llarg del 

temps. 

Personal PER IME 2021 

03 
Concessió de Bestretes de 

personal sobre l’import de les 

pagues meritades 

Les bestretes de personal sobre 

l’import de les pagues meritades 

no estan regulades al conveni 

col·lectiu de l’IME. 

En els informes i en la resolució de 

l’acord d’aprovació de la bestreta 

en el que s'exposen els antecedents 

i disposicions legals o 

reglamentàries, no es fa esment 

que la concessió de l’avançament 

s’ajusta a l’establert per conveni o 

qualsevol altra disposició legal o 

reglamentaria. 

 

Que en l’aprovació del nou 

Conveni col·lectiu es reguli 

la concessió de bestretes 

sobre la part meritada de les 

pagues. 

Que en els informes i acords 

d’aprovació d’aquestes 

expedients es detallin les 

disposicions legals o 

reglamentàries que motiven 

la tramitació d’aquests 

pagaments. 

Que en els informes es faci 

constar que es compleix amb 

els requisits del RD llei de 16 

de desembre de 1929. 

 

Personal PER IME 2021 

04 
Expedients de nomenament 

personal laboral i d’abonament 

de despeses sense la 

documentació preceptiva 

Expedients que falta algun dels 

requisits bàsics generals o 

addicionals: no consta acreditació 

dels resultats del procés selectiu 

(Art. 13.2.c RD 424/2017 ACM 

2008), no consta justificant 

d’ingrés per part del treballador de 

l’import del curs de formació o 

taxa de la matrícula, falten  

annexos justificatius 

d’ampliacions de  jornades,  

justificació del motiu del 

nomenament o de la contractació 

(Art. 13.2.c RD 424/2017 ACM 

2008), etc. 

Revisar el procediment i, si 

s’escau, si s’escau, dotar a 

l’Organisme Autònom dels 

recursos humans i materials 

suficients que permetin una 

correcta tramitació. 

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. 

Cal mantenir-ho al llarg del 

temps. 

 

Tresoreria TRE IME 2021 

01 

Informe de deutes pendents 

previ al pagament de factures 

 

Aplicar nous procediments 

en la fiscalització 

d’expedients d’aprovació de 

factures per tal que es 
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No s’observa informe de deutes 

pendents de tresoreria en els 

expedients d’aprovació de 

factures. 

Informe necessari per tal que es 

pugui aplicar el principi de 

compensació amb aquells deutes 

que els tercers hagin pogut 

adquirir.  

 

comprovi l’existència de dit 

informe a l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el 

circuit de l’expedient per tal 

que passi per Tresoreria i 

puguin informar-lo.  

 

Tresoreria TRE IME 2021 

02 

Informe d’obligacions 

tributàries contractació 

No s’observen informes de 

tresoreria en els expedients de 

contractació en el qual informin si 

l’adjudicatari és titular de deutes 

de naturalesa tributària en període 

executiu o d’altres deutes no 

atesos en període voluntari davant 

de la propia administració local 

Ha de constar per tal de donar 

compliment als articles 140, 

71.1.d), 72 i 73 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, en quant a les 

certificacions d’estar al corrent de 

les obligacions tributàries. 

Aplicar nous procediments 

en la fiscalització 

d’expedients de contractació 

per tal que es comprovi 

l’existència de dit informe a 

l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el 

circuit de l’expedient per tal 

que passi per Tresoreria i 

puguin informar-lo.  

Processos 

administratius 

PRO IME 2021 

01 

Expedients amb errors als 

fonaments de dret 

Aplicació incorrecta de les 

normatives vigents i/o normatives 

derogades sobretot aquella que 

motiva l’acte administratiu i la 

normativa de l’òrgan d’aprovació. 

Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient 

  

Els serveis gestors han de 

revisar els documents dels 

expedients (ja siguin 

propostes com informes 

tècnics) abans de tramitar-

los.  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. 

Cal mantenir-ho al llarg del 

temps. 

 

Processos 

administratius 

PRO IME 2021 

02 

Expedients amb manca de 

documents de caràcter basic 

Tramitació d’expedients sense 

adjuntar documentació bàsica.  

 

Els serveis gestors han de 

revisar la documentació que 

consta als expedients abans 

de tramitar-los.  
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Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021 i, 

pel 2022 s’ha aprovat la Guia 

de Fiscalització en la qual els 

departaments poden 

comprovar que tots els 

extrems que es fiscalitzen es 

troben als expedients. Cal 

mantenir-ho al llarg del 

temps. 

 

 

FACTURES AMB REPARAMENTS IME 

RESOLUCIÓ 

AIRO 

 IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ  CONCEPTE  IMPORT   

X2021001524              939,98 €  

SERVEI TELEFONIA            588,43 €  

PREVENCIÓ DE RISCOS            351,55 €  

X2021006036              971,74 €  

SERVEI TELEFONIA            620,19 €  

PREVENCIÓ DE RISCOS            351,55 €  

X2021007779              735,67 €  

PREVENCIÓ DE RISCOS            160,26 €  

SERVEI TELEFONIA            575,41 €  

X2021009956              928,85 €  

PREVENCIÓ DE RISCOS            351,55 €  

SERVEI TELEFONIA            577,30 €  

X2021014908           1.710,85 €  

SEVEI DE CÒPIES              94,70 €  

PREVENCIÓ DE RISCOS            511,81 €  

SERVEI TELEFONIA        1.104,34 €  

X2021021353        25.278,82 €  

SEVEI DE CÒPIES            618,75 €  

SERVEI BANCARI            107,46 €  

SERVEI ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES      13.663,65 €  

MATERIAL OFICINA            642,12 €  

MATERIAL CAMPANYES INFORMATIVES        1.703,05 €  

SUBMINISTRAMENT PAPER HIGÈNIC            177,27 €  

SERVEI AUDITORIA COMPTES        3.327,50 €  

SERVEI GESTIÓ LABORAL        1.654,30 €  
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INSITUT MUNICIPAL DE SERVEIS ALS DISCAPACITATS (IMSD) 

Àrea Codi Debilitat detectada Possibles accions a 

realitzar 

Contractació CON IMSD 

2021 01 

No compliment dels límits dels 

contractes menors 

 

Es superen els límits pel que fa al 

termini i/o quantia a què es 

refereix l’article 118 de la Llei 

9/2017. 

 

Absència de programació de 

l’activitat contractual (contractes 

menors recurrents, superació 

límits contractes menors, 

contractes finalitzats sense treure 

una nova licitació, etc). 

 

S’adjunta annex de resolucions 

d’aprovació de factures amb 

objeccions 

 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que 

no permeten una programació 

i tramitació de la contractació 

adequada a les necessitats de 

l’organització. 

 

Si s’escau, dotar a 

l’Organisme Autònom dels 

recursos humans i materials 

suficients que permetin la 

seva tramitació amb celeritat. 

 

Cal remarcar en aquest 

apartat que l’IMSD està 

licitant la majoria d’aquest 

serveis el 2021 i 2022. S’ha 

de mantenir aquesta 

planificació al llarg del temps. 

 

Contractació CON IMSD 

2021 02 

No publicació dels contractes 

menors 

 

Al Perfil del Contractant no es 

publiquen de manera trimestral 

els contractes menors. També 

s’observa que la informació a la 

pàgina web de l’Ajuntament no 

està actualitzada. 

 

 

Identificar les causes que no 

permeten una publicació 

correcta dels contractes 

menors.  

 

Si s’escau, dotar als Serveis 

Tècnics, dels recursos 

humans i materials suficients 

que permetin el control i la 

publicació dels contractes 

menors en temps i forma.  

 

Contractació CON IMSD 

2021 03 

Inexistència Pla anual de 

contractació 

L’article 28.4 de la Llei 9/2017, 

de Contractes del Sector Públic 

imposa el mandat a totes les 

Complir amb les disposicions 

legals i realitzar el Pla anual 

de contractació per l’any 

següent.  
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entitats del sector públic 

l’obligació de programar la seva 

activitat contractual, així com 

donar-li publicitat via la 

publicació d’un anunci 

d’informació prèvia que reculli 

almenys la previsió anticipada 

dels contractes que es licitaran 

l’any següent. 

 

Identificar les causes per les 

quals no s’ha realitzat el Pla a 

l’any anterior tot i que s’estan 

licitant serveis que abans es 

realitzaven amb contractes 

menors. 

Identificar quins criteris 

s’estan seguint a contractació 

per la prelació de licitacions 

davant de la inexistència d’un 

Pla. 

  

Contractació  CON IMSD 

2021 04 

En expedients de contractació 

menor no s’incorpora la factura 

acreditativa 

D’acord amb l’article 118.3 de la 

Llei 9/2017, de Contractes del 

sector públic, s’ha d’incorporar la 

factura a l’expedient 

corresponent.  

El programa de gestor 

d’expedients dificulta aquesta 

tasca i en la majoria d’ocasions no 

es realitza la incorporació de la 

factura.  

 Implementar un procediment 

en el qual es pugui adequar a 

la normativa i s’inclogui la 

factura a l’expedient del 

contracte menor.  

Personal PER IMSD 

2021 01 

Nomenament de personal 

laboral temporal per altres 

procediments de selecció 

S’ha contractat personal laboral 

temporal per altres processos de 

selecció que no garantien el 

compliment dels requisits que 

estableix l’EBEP. 

 

Aprovar les corresponents 

bases reguladores 

específiques conforme a les 

previsions de la normativa 

vigent. Cal remarcar en 

aquest apartat que l’IMSD 

van aprovar dins el 2021 la 

convocatòria de  borses de 

personal per a cobrir aquestes 

necessitats.  

Cal mantenir aquesta 

planificació al llarg del temps. 

Personal PER IMSD 

2021 02 

Expedients de nòmines de 

retribucions del personal  

Expedients de nòmines que 

incorporen complements i altres 

conceptes retributius sense que hi 

hagi una resolució d’aprovació. 

 

Revisar el procediment i la 

tramitació de l’expedient 

d’aprovació de la nòmina. 
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Incompliment art. 59.1 RD 

500/90, percepció d'obligacions 

sense acreditar i aprovar 

prèviament per òrgan competent 

la realització de la prestació de 

conformitat amb l'autorització i 

disposició de despesa. No es dóna 

compliment als principis 

pressupostaris d'anualitat i 

d'especialitat. Art. 163 i 172 

TRLHL. 

Personal PER IMSD 

2021 03 

Aprovació de la relació de llocs 

de treball 

La relació de llocs de treball, no 

reuneix el requisits de l'art. 74 del 

TRLEBEP ja que li manquen,  les 

retribucions complementàries i 

els sistemes de provisió. Amb la 

informació facilitada no s'ha ha 

pogut verificar la correlació entre 

les places incloses en la plantilla 

aprovada i el catàleg de llocs de 

treball. 

 

 

Revisar el catàleg de llocs de 

treball perquè inclogui tots els 

conceptes. 

Personal PER IMSD 

2021 04 

Expedients de nomenament 

personal laboral i d’abonament 

despeses sense la documentació 

preceptiva 

Expedients que falta algun dels 

requisits bàsics generals o 

addicionals: no consta acreditació 

dels resultats del procés selectiu 

(Art. 13.2.c RD 424/2017 ACM 

2008), justificació del motiu del 

nomenament o de la contractació 

(Art. 13.2.c RD 424/2017 ACM 

2008), etc. 

Cal destacar que en la majoria de 

casos s’han esmenat durant la 

tramitació de l’expedient. 

Si s’escau, dotar a 

l’Organisme Autònom dels 

recursos humans i materials 

suficients que permetin una 

correcta tramitació. 

 

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. Cal 

mantenir-ho al llarg del 

temps. 

 

Manaments a 

justificar 
MAJ IMSD 

2021 01 
Imports elevats de manaments 

a justificar.  

Els manaments a justificar 

atorgats són de quanties elevades 

Limitar a les bases d’execució 

la quantia fixa limitativa a  

concedir en els pagaments a 

justificar. Cal remarcar en 

aquest apartat que les noves 



 

114  

(tots ells superen els 10.000 

euros), podent-se realitzar 

fraccionament de contractes sense 

que fiscalització ho pugui advertir 

o escapar-se del control que estem 

obligats a portar com 

Administració Pública per donar 

compliment a la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de 

Subvencions. 

 

bases d’execució de 2022,  

estableixen i limiten les 

quantitats màximes a 

percebre.  

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que 

no permeten complir amb les 

limitacions quantitatives. 

 

Manaments a 

justificar 
MAJ IMSD 

2021 02 

No compliment de la justificació 

en termini.  

D’acord amb l’article 10 del Reial 

Decret 640/1987, de 8 de maig, 

sobre pagaments lliurats «a 

justificar», els perceptors queden 

obligats a justificar l’aplicació de 

les quantitats rebudes dins del 

mes següent a la inversió de les 

mateixes i, en tot cas en el termini 

de 3 mesos des de la percepció 

dels corresponents fons. 

 

Conscienciar al perceptors 

dels manaments a justificar de 

la importància de no complir 

amb la normativa.  

Establir mecanismes de reforç 

dins dels departaments 

incomplidors perquè es 

compleixin els terminis.  

Cal esmentar que la 

justificació fora de termini 

només es va dur a terme en un 

expedient justificant-se els 

altres en termini.  

Convenis CONV IMSD 

2021 01 

Convenis IMSD sense 

autorització Ajuntament 

No existeix autorització expressa 

a l’expedient X2021021664 

d’acord amb l’article 306.2 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels 

ens locals. 

Revisar els procediments que 

du a terme l’organisme 

autònom i modificar, si 

s’escau, perquè es passin 

prèviament a l’Ajuntament 

per la seva autorització.  

Establir una Instrucció pel 

qual els organismes 

autònoms, i en concret 

l’IMSD, identifiquin si el 

Conveni ha de tenir 

autorització de l’Ajuntament 

segons normativa vigent.  

Convenis CONV IMSD 

2021 02 

Tramitació extemporània de 

Convenis 

A finals de desembre es detecten 

varis expedients als quals 

s’aproven Convenis (tots ells amb 

altres administracions locals) de 

durada d’1 dia o varis dies quan 

s’haurien d’haver aprovat a 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que 

no permeten una programació 

i tramitació dels convenis en 

temps.  

Si s’escau, dotar als Serveis 

Tècnics dels recursos humans 

i materials suficients que 
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principis d’any perquè tinguessin 

vigència durant tot el període.  

 

permetin la seva tramitació 

amb celeritat. 

 

Tresoreria TRE IMSD 

2021 01 

Informe de deutes pendents 

previ al pagament de factures 

No s’observa informe de deutes 

pendents de tresoreria en els 

expedients d’aprovació de 

factures. 

Informe necessari per tal que es 

pugui aplicar el principi de 

compensació amb aquells deutes 

que els tercers hagin pogut 

adquirir.  

 

Aplicar nous procediments en 

la fiscalització d’expedients 

d’aprovació de factures per 

tal que es comprovi 

l’existència de dit informe a 

l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el 

circuit de l’expedient per tal 

que passi per Tresoreria i 

puguin informar-lo.  

 

Tresoreria TRE IMSD 

2021 02 

Informe d’obligacions 

tributàries contractació 

No s’observen informes de 

tresoreria en els expedients de 

contractació en el qual informin si 

l’adjudicatari és titular de deutes 

de naturalesa tributària en període 

executiu o d’altres deutes no 

atesos en període voluntari davant 

de la propia administració local 

Ha de constar per tal de donar 

compliment als articles 140, 

71.1.d), 72 i 73 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, en quant a les 

certificacions d’estar al corrent de 

les obligacions tributàries. 

Aplicar nous procediments en 

la fiscalització d’expedients 

de contractació per tal que es 

comprovi l’existència de dit 

informe a l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el 

circuit de l’expedient per tal 

que passi per Tresoreria i 

puguin informar-lo.  

Processos 

administratius 

PRO IMSD 

2021 01 

Expedients amb errors als 

fonaments de dret 

Aplicació incorrecta de les 

normatives vigents i/o normatives 

derogades sobretot aquella que 

motiva l’acte administratiu i la 

normativa de l’òrgan d’aprovació. 

Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de l’expedient 

  

Els serveis gestors han de 

revisar els documents dels 

expedients (ja siguin 

propostes com informes 

tècnics) abans de tramitar-los.  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021. Cal 

mantenir-ho al llarg del 

temps. 
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Processos 

administratius 

PRO IMSD 

2021 02 

Expedients amb manca de 

documents de caràcter basic 

Tramitació d’expedients sense 

adjuntar documentació bàsica.  

Cal destacar que s'han esmenat 

aquestes observacions amb la 

fiscalització prèvia de 

l’expedient. 

 

Els serveis gestors han de 

revisar la documentació que 

consta als expedients abans 

de tramitar-los.  

Cal remarcar que la majoria 

d’aquestes incidències s’han 

solucionat durant el 2021 i, 

pel 2022 s’ha aprovat la Guia 

de Fiscalització en la qual els 

departaments poden 

comprovar que tots els 

extrems que es fiscalitzen es 

troben als expedients. Cal 

mantenir-ho al llarg del 

temps. 

 

FACTURES AMB REPARAMENTS IMSD 

RESOLUCIÓ 

AIRO 

 IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ  CONCEPTE  IMPORT   

X2021003903           9.866,77 €  

ASSEGURANCES        4.232,99 €  

SERVEI TELEFONIA            984,35 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC            664,58 €  

GESTIÓ LABORAL        1.727,28 €  

SERVEI DE MENJADOR AIS        1.282,16 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT GAS            975,41 €  

X2021007454        18.087,92 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT GAS        3.384,84 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        5.214,13 €  

ASSEGURANCES        4.073,56 €  

SERVEI SUPERVISIÓ            247,00 €  

SERVEI MENJADOR SAI            702,46 €  

SERVEI TELEFONIA        1.019,21 €  

SERVEI PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS        2.233,25 €  

GESTIÓ LABORAL        1.145,27 €  

X2021009308        58.507,34 €  

ASSEGURANCES      55.092,17 €  

SERVEI MENJADOR SAI            702,46 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.577,57 €  

SERVEI SUPERVISIÓ            247,00 €  

SERVEI TELEFONIA            888,14 €  

X2021009686        15.704,73 €  SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        4.192,35 €  
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FACTURES AMB REPARAMENTS IMSD 

RESOLUCIÓ 

AIRO 

 IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ  CONCEPTE  IMPORT   

SERVEI MENJADOR SAI        1.473,12 €  

ASSEGURANCES        4.105,80 €  

SERVEI SUPERVISIÓ            247,00 €  

SERVEI TELEFONIA        1.430,79 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT GAS        2.393,47 €  

GESTIÓ LABORAL        1.862,20 €  

X2021015126           7.416,80 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.990,18 €  

SERVEI MENJADOR SAI        1.118,48 €  

SERVEI TELEFONIA        1.066,86 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT GAS            737,05 €  

GESTIÓ LABORAL            793,16 €  

ASSEGURANCES        1.464,07 €  

SERVEI SUPERVISIÓ            247,00 €  

X2021021853        33.846,27 €  

ASSEGURANCES        5.969,35 €  

SERVEI SUPERVISIÓ            741,00 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        8.831,77 €  

SERVEI TELEFONIA        3.382,94 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT GAS        1.166,31 €  

GESTIÓ LABORAL        4.081,35 €  

ASSEGURANCES            886,87 €  

SERVEI SUBMNISTRAMENT GASOIL        3.813,80 €  

SERVEI PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS        3.527,04 €  

SERVEI MENJADOR SAI        1.445,84 €  
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FUNDACIÓ MUNICIPAL JOAN ABELLÓ (FMJA) 

Àrea Codi Debilitat detectada Acció a realitzar 

Contractació CON FMJA 

2021 01 
No compliment dels límits dels 

contractes menors 

Es superen els límits pel que fa al termini 

i/o quantia a què es refereix l’article 118 de 

la Llei 9/2017. 

Absència de programació de l’activitat 

contractual (contractes menors recurrents, 

superació límits contractes menors, 

contractes finalitzats sense treure una nova 

licitació, etc). 

S’adjunta annex de resolucions 

d’aprovació de factures amb objeccions 

 

Identificar les causes 

estructurals i 

organitzatives i les 

pràctiques de gestió que 

no permeten una 

programació i 

tramitació de la 

contractació adequada a 

les necessitats de 

l’organització. 

Si s’escau, dotar a 

l’Organisme Autònom 

dels recursos humans i 

materials suficients que 

permetin la seva 

tramitació amb celeritat. 

Cal remarcar en aquest 

apartat que la Fundació 

està licitant la majoria 

d’aquest serveis el 2021 

i 2022. S’ha de mantenir 

aquesta planificació al 

llarg del temps. 

Contractació CON FMJA 

2021 02 

No publicació dels contractes menors 

Al Perfil del Contractant no es publiquen 

de manera trimestral els contractes menors. 

També s’observa que la informació a la 

pàgina web de l’Ajuntament no està 

actualitzada. 

 

 

Identificar les causes 

que no permeten una 

publicació correcta dels 

contractes menors.  

Si s’escau, dotar als 

Serveis Tècnics, dels 

recursos humans i 

materials suficients que 

permetin el control i la 

publicació dels 

contractes menors en 

temps i forma.  

 

Contractació CON FMJA 

2021 03 

Inexistència Pla anual de contractació 

L’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 

Contractes del Sector Públic imposa el 

mandat a totes les entitats del sector públic 

l’obligació de programar la seva activitat 

contractual, així com donar-li publicitat via 

Complir amb les 

disposicions legals i 

realitzar el Pla anual de 

contractació per l’any 

següent.  
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la publicació d’un anunci d’informació 

prèvia que reculli almenys la previsió 

anticipada dels contractes que es licitaran 

l’any següent. 

 

Identificar les causes per 

les quals no s’ha 

realitzat el Pla a l’any 

anterior tot i que s’estan 

licitant serveis que 

abans es realitzaven 

amb contractes menors. 

Identificar quins criteris 

s’estan seguint a 

contractació per la 

prelació de licitacions 

davant de la inexistència 

d’un Pla. 

  

Contractació  CON FMJA 

2021 04 

No existeixen expedients de contractes 

menors 

D’acord amb l’article 118.2 i 118.3 de la 

Llei 9/2017, de Contractes del sector 

públic, s’ha d’incorporar a l’expedient un 

informe de contractació justificant la 

necessitat del contracte i la factura 

corresponent.  

En la majoria dels casos no es crea un 

expedient de contracte menor, es fa 

l’operació comptable directament al 

programa. 

No es porta control dels contractes menors 

realitzats.  

 Implementar un 

procediment en el qual 

es pugui adequar a la 

normativa i es realitzin 

expedients de contractes 

menors en els quals 

s’inclogui tots els 

documents obligatoris.  

Preus Públics PP FMJA 

2021 01 
Aprovació preus públics sense un estudi 

econòmic  

No s’adjunta a l’expedient cap document 

relatiu a un estudi econòmic o informe 

tècnic-econòmic que justifiqui el preu. 

 

 

Revisar el procediment 

i, si s’escau, dotar al 

Servei dels recursos  

materials i humans 

suficients que permetin 

una correcta tramitació.  

Cal remarcar que la 

majoria d’aquestes 

incidències s’han 

solucionat durant el 

2021. Cal mantenir-ho 

al llarg del temps. 

 

Tresoreria TRE FMJA 

2021 01 

Informe de deutes pendents previ al 

pagament de factures 

Aplicar nous 

procediments en la 

fiscalització 

d’expedients 
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No s’observa informe de deutes pendents 

de tresoreria en els expedients d’aprovació 

de factures. 

Informe necessari per tal que es pugui 

aplicar el principi de compensació amb 

aquells deutes que els tercers hagin pogut 

adquirir.  

 

d’aprovació de factures 

per tal que es comprovi 

l’existència de dit 

informe a l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el 

circuit de l’expedient 

per tal que passi per 

Tresoreria i puguin 

informar-lo.  

 

Tresoreria TRE FMJA 

2021 02 

Informe d’obligacions tributàries 

contractació 

No s’observen informes de tresoreria en els 

expedients de contractació en el qual 

informin si l’adjudicatari és titular de 

deutes de naturalesa tributària en període 

executiu o d’altres deutes no atesos en 

període voluntari davant de la pròpia 

administració local 

Ha de constar per tal de donar compliment 

als articles 140, 71.1.d), 72 i 73 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, en quant a les 

certificacions d’estar al corrent de les 

obligacions tributàries. 

Aplicar nous 

procediments en la 

fiscalització 

d’expedients de 

contractació per tal que 

es comprovi l’existència 

de dit informe a 

l’expedient. 

Modificar, si s’escau, el 

circuit de l’expedient 

per tal que passi per 

Tresoreria i puguin 

informar-lo.  

 

 

INFORME AMB REPARAMENTS FMJA 
RESOLUCIÓ 

AIRO 

 IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ  CONCEPTE  IMPORT   

X2021009801           2.512,00 € SERVEI TELEFONIA MÒBIL ALARMES 

            186,00 €  

SERVEI ENERGIA 
        1.888,30 €  

SERVEI TELEFONIA 

            437,70 €  

X2021014489           2.131,66 € SERVEI TELEFONIA MÒBIL ALARMES 
              93,00 €  

SERVEI ENERGIA 

        1.379,72 €  

SERVEI TELEFONIA 

            658,94 €  

X2021021292        12.282,38 € SERVEI TELEFONIA MÒBIL ALARMES 

            366,00 €  

SERVEI ENERGIA 
        9.532,44 €  

SERVEI TELEFONIA 

            853,41 €  

MANTENIMENT I GESTIÓ CULTURAL 
        1.530,53 €  
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CONSORCI TELEDIGITAL (CTD) 

Àrea Codi Debilitat detectada 
Possibles accions a 

realitzar 

Contractació CON CTD 

2021 01 

Aprovació de factures amb 

reparaments 

Es superen els límits pel que fa al 

termini i/o quantia a què es refereix 

l’article 118 de la Llei 9/2017. 

S’adjunta annex de resolucions 

d’aprovació de factures amb 

objeccions 

 

 

 

Identificar les causes 

estructurals i organitzatives i 

les pràctiques de gestió que no 

permeten una programació i 

tramitació de la contractació 

adequada a les necessitats de 

l’organització. 

Si s’escau, dotar als Servei de 

Contractació i als Serveis 

Tècnics dels recursos humans i 

materials suficients que 

permetin la seva tramitació amb 

celeritat. 

Cal remarcar en aquest apartat 

que l’Ajuntament està licitant la 

majoria d’aquest serveis el 

2021 i 2022 . S’ha de mantenir 

aquesta planificació al llarg del 

temps 

 

Processos 

administratius 

PRO CTD 

2021 01 

Expedients no digitalitzats 

No es digitalitzen els expedients, a 

excepció de factures i nòmines. 

Aquest fet provoca que no es pugui 

dur una correcta fiscalització i 

control financer.  

Identificar les causes que 

provoquen que els expedients 

no es digitalitzin.  

Modificar, si s’escau, el 

programa de gestor 

d’expedients per dotar-lo 

correctament i que així els 

puguin crear. 

Processos 

administratius 

PRO CTD 

2021 02 

Dates de resolució de presidència 

no s’adeqüen a les dates de 

signatura 

Determinades resolucions de 

presidència es fan en data però 

s’acaben signant i, per tant, 

aprovant en dates molt posteriors. 

Hi ha determinats casos que passen 

més de 2 mesos.  

Generen inseguretat a nivell 

comptable.  

Digitalització dels expedients 

per evitar aquesta disparitat 

entre dates.  

Millorar els circuits de 

signatura de les resolucions del 

Consorci.   
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INFORME AMB REPARAMENTS CTD 

NÚMERO 

EXPEDIENT 

 IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ  CONCEPTE  IMPORT   

05/02/2021           2.661,96 €  

SERVEI TELEFONIA            433,79 €  

SERVEI TELEFONIA              30,72 €  

SERVEI TELEFONIA              49,00 €  

SERVEI TELEFONIA              93,80 €  

SERVEI DE GESTORIA            274,00 €  

SERVEI MANTENIMENT INFORMÀTIC             200,00 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.580,65 €  

13-2021 

          2.795,33 €  

SERVEI TELEFONIA            587,70 €  

SERVEI TELEFONIA              78,64 €  

SERVEI TELEFONIA              49,00 €  

SERVEI TELEFONIA            187,60 €  

SERVEI DE GESTORIA            132,00 €  

SERVEI MANTENIMENT INFORMÀTIC             200,00 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.560,39 €  

          3.105,30 €  

SERVEI TELEFONIA            424,61 €  

SERVEI DE NETEJA            899,85 €  

SERVEI DE GESTORIA              81,00 €  

SERVEI MANTENIMENT INFORMÀTIC             200,00 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.499,84 €  

22-2021           3.453,82 €  

SERVEI TELEFONIA            873,68 €  

SERVEI TELEFONIA              62,99 €  

SERVEI DE GESTORIA            234,00 €  

SERVEI MANTENIMENT INFORMÀTIC             400,00 €  

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.283,25 €  

SERVEI DE NETEJA            599,90 €  

31-2021           3.927,38 €  

SERVEI TELEFONIA            438,41 €  

SERVEI TELEFONIA              53,27 €  

SERVEI TELEFONIA            147,00 €  

SERVEI TELEFONIA            281,40 €  

SERVEI DE GESTORIA            125,50 €  

SERVEI MANTENIMENT INFORMÀTIC             200,00 €  
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INFORME AMB REPARAMENTS CTD 

NÚMERO 

EXPEDIENT 

 IMPORT DE 

L'OBJECCIÓ  CONCEPTE  IMPORT   

SERVEI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC        1.788,47 €  

SERVEI DE NETEJA            893,33 €  

 

 

a) Informes de reparaments 

 

Les resolucions adoptades per la Presidència de l’entitat local i dels seus organismes 

autònoms contràries als reparaments efectuats durant l’exercici 2021, són els que s’han 

detallat en cada apartat de l’Ajuntament, Organismes autònoms i Consorci.   

 

En tots els casos ens trobem en supòsits en què s’havia d’instar la licitació del 

subministrament i/o servei corresponent, atès que, o bé se superaven els marges 

establerts legalment pel que fa a termini i/o quantia a què es refereix l’article 118 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, o bé havia finalitzat la 

vigència i/o la pròrroga del contracte administratiu de referència, els quals en la majoria 

de casos, els de més quantia actualment ja s’han licitat i tornen a tenir contracte 

administratiu vigent. 

 

Davant d’aquesta circumstància, la norma legal aplicable preveu l’emissió d’informe 
contradictori per part de l’òrgan gestor per justificar les raons per les quals incorre en la 

despesa sense haver seguit el procediment licitatori legalment establert, per tal que, si 
escau, la Presidència aixequi el reparament i ordeni la continuació de la tramitació del 

reconeixement de les obligacions corresponents. 

 

En tots els casos s’ha comprovat que s’ha seguit el procediment legalment establert per 

a l’aixecament del reparament i s’ha procedit al pagament de les factures corresponents. 

 

No obstant això, amb motiu de l’emissió de l’Informe anual de control intern emès per 

aquesta Intervenció de Fons relatiu a l’exercici 2021, el qual té com a destinataris la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat i la Sindicatura de Comptes, es farà 

constar expressament el resum de les circumstàncies que han donat lloc als reparaments 

i es proposaran a la Presidència les mesures pertinents per corregir-les a través del 

corresponent pla d’acció, el qual, al seu torn, serà avaluat en quant a objectius i resultats 

durant l’exercici 2022. 

 

 

b) Anomalies detectades en matèria d’ingressos 

 

A l’Ajuntament de Mollet del Vallès el règim aprovat pel Ple de la corporació per a 
l’exercici de la funció interventora és la fiscalització i intervenció prèvia limitada de 
requisits bàsics en els termes recollits a l’article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic 
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local, i a l’article 219 del TRLRHL. A més, de conformitat amb l’article 9.1 del Reial 
decret 424/2017, la fiscalització prèvia dels drets i ingressos s’ha substituït per la presa 
de raó en comptabilitat, i el control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria de 
l’entitat local i la dels seus organismes autònoms s’efectua mitjançant l’exercici del 
control financer. 

 

En l’exercici d’aquesta funció interventora en matèria d’ingressos no s’ha detectat cap 

anomalia  en matèria d’ingressos durant l’exercici 2021. 

 

Pel que fa a l’omissió de la funció interventora en la tramitació d’expedients 

administratius per part de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, no consta al 

sistema d’informació relatiu a la tramitació d’expedients electrònics cap informe emès 

per l’òrgan interventor durant l’exercici 2021. 
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5. Limitacions a l’abast de les actuacions de control 

desenvolupades durant el 2021 
 

Durant el 2021 encara s’han arrossegat problemes derivats de la Covid 19 que impedien 

realitzar actuacions de control financer. A més, el personal del que disposava Intervenció 

per dur a terme les actuacions era insuficient. Per realitzar el control intern, a inicis del 

2021, la Intervenció només comptava amb una tècnica de fiscalització. 

 

En un municipi de més de 50.000 habitants, amb tres organismes autònoms i un consorci, 

no estava ben dotat el control intern. És per aquest motiu que la Interventora va sol·licitar 

més mitjans personals i l’equip de govern i el Ple els hi va atorgar creant una plaça de 

tècnic de control financer. Així mateix, i degut a la càrrega de treball que suposa realitzar 

el control intern, es va dotar d’un tècnic mig de gestió i d’una administrativa que 

provenien d’altres departaments del propi Ajuntament per dur a terme les actuacions que 

fins aquest moment no s’havien pogut dur a terme. Aquest personal es va incorporar a 

Intervenció a mitjans de març. 

A principis d’Abril de 2021 es va incorporar la nova tècnica de control financer però, la 

tècnica de fiscalització va ser baixa per IT a mitjans del mateix mes.  

 

Donada la situació descrita, tot i que s’han pogut dur a terme noves actuacions que 

anteriorment no s’havien pogut realitzar, els mitjans personals segueixen sent insuficients 

per avançar cap a un control complet. Per aquest motiu, la Intervenció ha previst comptar 

amb el recolzament extern mitjançant la contractació dels serveis d’auditoria tal i com 

estableix l’article 34 del RD 424/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126  

6. Deficiències que requereixen l’adopció de mesures 

correctores a través d’un pla d’acció 
 

A partir de les debilitats i accions a realitzar esmentades en el punt anterior, es detallen 

en aquest punt les mesures correctores que han de constar al Pla d’acció. 

 

S’ha de realitzar el nomenament del funcionari/s responsables de la tramitació i impuls 

dels expedients de comprovació de retribucions, d’expedients de contractes menors, de 

subvencions, preus públics i manaments a justificar, requerides per l'òrgan de control 

intern, com a mesures correctores per a esmenar deficiències i que a la data o estan en 

fase inicial o no han estat tramitades per l'òrgan gestor: 

 

S'han d'implementar “mesures concretes preventives” (com ara: accions formatives, 

emissió de circulars, instruccions i models o establiment de protocols d'actuació, entre 

altres, dirigides als òrgans gestors, així com planificació en 2022 d'actuacions concretes 

de contractació de prestacions  continuades sense contracte) i en el seu cas “mesures 

correctores” , per a evitar al màxim els “reconeixements extrajudicials de crèdit” per 

prestacions extemporànies, excessos d'execució o prestacions de fet. Aquestes mesures 

preventives, en concret accions formatives, han de ser útils per millorar i acabar amb els 

problemes de processos administratius detectats tant amb els fonaments de dret dels 

documents com la manca de documents de caràcter bàsic als expedients.  

 

En els expedients d'altes d'ocupació temporal s'han d'adoptar les mesures necessàries a fi 

de que els expedients permetin obtenir una evidència suficient, pertinent i vàlida del 

compliment dels criteris de gestió de les bosses i crida dels candidats. 

 

S’ha de comprovar que es publiquen els contractes menors de l’Ajuntament i dels 

organismes autònoms al Perfil del Contractant i al web de l’Ajuntament per tal de complir 

amb la normativa de transparència i de contractes. 

 

S’han d’establir protocols de coneixement general i d’aplicació en l’aprovació de preus 

públics. 

 

Les mesures correctores que es proposin en el Pla d'acció per a corregir les deficiències 

posades de manifest: 

 

o Han de ser mesurades concretes, de manera que permeti el seu seguiment i 

valoració per l'òrgan interventor. 

o Han d'incloure un calendari d'adopció de les mesures per a valorar el seu 

compliment, en el cas que no s'adoptin immediatament. 

o Han d'identificar als responsables de la seva implantació. 
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7. Valoració del pla d’acció 
 

Fins a la data l’Ajuntament no ha formalitzat el Pla d’acció regulat a l’article 38 del 

Reial Decret 424/2017, el qual calgui informar sobre el seguiment. 

 

 

La Intervenció de Fons, 
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