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CONVOCATÒRIA          Núm. 5/2020/PLE

En ús de les atribucions que em confereix els arts. 21.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 53.1 c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel D Leg. 2/2003, de 28 d’abril, i 80.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 
28 de novembre, resolc:

CONVOCAR una sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 25 
de juny de 2020 a la Sala d’actes de la Federació Obrera a les 18:00 hores en primera 
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Proposició d’Alcaldia  sobre la fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries 
de les Comissions informatives.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i en especial dels Decrets:

En el marc de la situació d'emergència derivada del COVID-19:

- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 821 de 24-05-2020 de Mesures 
terrasses.

- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 834 de 29-05-2020 sobre els horaris de 
les terrasses mentre hi hagi franges horàries.

3.- Donar compte del Informe sobre les actuacions  desenvolupades per l’Ajuntament 
de Molins de Rei des de l’establiment de l’estat d’alarma COVID -19, fins l’acabament 
de la fase 0.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea 
d’Alcaldia.

4.- Aprovació inicial del Pressupost municipal de l’exercici 2020

Primer.- Aprovar inicialment, i amb efectes del dia ú de gener, el Pressupost General de 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2020, la plantilla de personal, la relació de llocs 
de treball i els seus annexos.
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Crèdit Inicial Crèdit Inicial

1 Impostos directes 12.881.297,87 € 1 Despeses de personal 12.305.505,00 €

2 Impostos indirectes 1.500.000,00 € 2 Desp. en béns corrents i  serveis 9.737.653,55 €

3 Taxes, preus públics i  altr. ingressos 5.582.908,19 € 3 Despeses financeres 264.727,87 €

4 Transferències corrents 8.360.492,85 € 4 Transferències corrents 3.631.646,22 €

5 Ingressos patrimonials 317.091,30 € 5 Fons de contingència 5.400,00 €

28.641.790,21 € 25.944.932,64 €

6 Alienació d'inversions reals 1.925.197,60 € 6 Inversions reals 3.991.168,80 €

7 Transferències de capital 215.702,48 € 7 Transferències de capital 57.000,00 €

2.140.900,08 € 4.048.168,80 €

30.782.690,29 € 29.993.101,44 €

8 Actius financers 0,00 € 8 Actius financers 0,00 €

9 Passius financers 1.907.268,72 € 9 Passius financers 2.696.857,57 €

1.907.268,72 € 2.696.857,57 €

32.689.959,01€ € 32.689.959,01 €TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Estat de Despeses

CAPÍTOLS

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Estat d'Ingressos

CAPÍTOLS

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

Segon.- Aprovar explícitament les Bases d’Execució contingudes en el Pressupost 
esmentat, les quals tindran la vigència anual del propi pressupost aprovat.

Tercer.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de 15 dies, segons disposa 
l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Quart.- Els acords primer i segon es consideren definitius si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entraran en vigor en l’exercici 
al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació 
del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

5.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2019 prorrogat .

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost prorrogat del 
2019 a l2020 següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CCRÈDIT EXTRAORDINARI 2/2020 766.137,20 €
SSUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2020 278.310,45 €

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis 
de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si 
durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es 
presenten reclamacions.
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Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Personals (ASP)

6.- Aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020,
Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.

Primer.- APROVAR l’adhesió al Manifest del Departament de Treball, Afers Socials i
Família amb motiu del dia 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI

Segon.- DONAR DIFUSIÓ d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a al Departament de Treball, Afers Socials i família de 
la Generalitat de Catalunya.

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)

7- Aprovació del conveni administratiu de delegació de competències en relació amb 
el servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat a subscriure entre 
l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Primer.- Aprovar la delegació de competència a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
de les funcions referents a la protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la 
restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la 
determinació i restitució des danys i perjudicis causats, pel que fa a les infraccions 
urbanístiques dutes a terme dins les parts del terme municipal que resten incloses als 
àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat (Pla especial de Protecció i millora del Parc agrari
del Baix Llobregat, DOGC número 4.216 de 10 de setembre de 2004) i del Parc Natural de 
la Serra de Collserola (DECRET 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural 
de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la 
Rierada-Can Balasc, DOGC 29 d’octubre de 2010).

Segon.- Aprovar el conveni administratiu a subscriure entre aquest Ajuntament i l’Àrea 
metropolitana de Barcelona que s’adjunta com annex, en el que s’estableix i concreta 
l’abast, règim jurídic i règim de finançament per a l’efectivitat de la present delegació i 
facultar a l’Alcaldia per a la signatura del mateix.

Tercer.- Publicar l’acord i el text del conveni administratiu al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i notificar l’acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de 
Barcelona i als organismes de gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural 
de la Serra de Collserola.

Els anteriors acords proposats resten condicionats a l’existència de consignació 
pressupostària per a l’exercici 2020.

Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV)

8.-  Concessió administrativa per l’ús privatiu d’espais de domini públic en el Mercat 
Municipal
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Primer.- Aprovar l’expedient per a l’adjudicació de les concessions demanials de 7 lots del
Mercat Municipal mitjançant procediment en règim de concurrència, amb caràcter obert i 
pel procediment ordinari.

Segon.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament el plec de clàusules administratives 
i tècniques particulars que han de regir l’adjudicació de les concessions demanials abans 
esmentades.

Tercer.- Ordenar l’exposició pública del plec de clàusules de referència, per un termini de 
30 dies hàbils, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPB, als efectes de la 
presentación d’al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenten, el plec quedarà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.

Quart.- Aprovar la convocatòria del concurs públic per a la concessió demanial dels 
diversos espais del mercat abans esmentats, supeditada a la no presentació d’al·legacions 
contra el plec de clàusules.

Cinquè.-. Publicar la convocatòria del concurs públic mitjançant anunci en el perfil del 
contractant, una vegada els plecs estiguin aprovats definitivament, als efectes de 
presentación de les proposicions durant el termini de 30 dies naturals, comptats des de la 
seva publicació.

Sisè.-. Delegar a la Junta de Govern Local la facultat d’ampliar, en el cas que fos 
necessari, el termini de presentació de pliques per 30 dies addicionals.

Setè.- Traslladar aquests acords a Intervenció, Rendes i Tresoreria, així com als Negociats 
de Serveis Socials i Serveis Generals, als efectes que s’escaiguin.

9.-  Aprovar les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la 
reactivació econòmica dels autònoms,  microempreses i centres especials de treball

Primer.- APROVAR, inicialment les Bases reguladores específiques d’ajuts per la 
reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball, 
condicionat a l’aprovació en el ple de juny de 2020 de l’aplicació de 200.000 euros de 
romanent líquid de tresoreria per a la creació i consignació de la partida 
5200.433101.47004 Ajuts reactivació activitat econòmica en el pressupost del 2020. Dita 
aplicació pressupostària es mantindrà vigent amb la seva consignació fins a finals de 
l’exercici 2020, i per tant, l’import a atorgar en l’exercici 2021, no es pot vincular en cap a 
cas a l’aplicació pressupostària de l’exercici 2020 referida.

Segon.- APROVAR la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per la reactivació econòmica 
dels autònoms, microempreses i centres especials de treball, obrint-se un termini per la
presentació de sol·licituds a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el 
web municipal de l’aprovació definitiva de les bases, fins el dia 31 de juliol de 2021 o fins 
que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant
inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o

reclamacions que es considerin convenients. Un cop publicat l’anunci en el BOPB,  
s’inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al BOPB.
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Quart.- DETERMINAR que un cop finalitzat el termini d’informació pública sense haver-se
presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’ulterior acord.

Cinquè.- REMETRE la convocatòria d’ajuts per la reactivació econòmica dels autònoms, 
microempreses i centres especials de treball, i les resolucions de concessió, un cop 
finalitzades a la "Base de Datos Nacional de Subvenciones", d'acord amb l'article 18 de la 
Llei general de subvencions, amb la documentació i requisits de l'article 20 de la mateixa 
Llei.

C – MOCIONS

10.- Moció del Grup Municipal de la CUP, de rebuig a la sentència del tribunal suprem 
que limita l’exposició de banderes lgbtiq+ en edificis públics  

11.- Moció del Grup Municipal de MEC, CUP i ERC de Molins de Rei-Acord Municipal 
per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi.

12.- Moció del Grup Municipal d’ERC MOLINS per la defensa de la Riera de 
Vallvidrera i l’entorn natural de Molins de REi

13.- Moció del Grup Municipal de MEC i MOLINS CAMINA PODEM sobre l’ingrés 
mínim vital.

14.- Moció del Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ per impulsar un model públic i 
de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya  

D- ALTRES

15.- Qüestions sobrevingudes

16.- Precs i preguntes.

17.-Torn obert de paraules.

Una còpia d’aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. La 
Secretaria de l’Ajuntament la notificarà als membres de la Corporació amb els advertiments 
legals que corresponguin.

Molins de Rei,  19 de juny de 2020

L'Alcalde

19/06/2020  13:53:48

Xavi Paz Penche
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