9/2020/PLE
Secretaria

Núm. 9/2020/PLE

CONVOCATÒRIA

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 29
d’octubre de 2020 mitjançant videoconferència a les 19:00 hores en primera
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1248 de 4 d’agost de 2020 i 1415 de 18 de
setembre de 2020 relatiu a la indemnització per les despeses salarials efectivament
abonades per Llop Gestió Esportiva SL pel servei de consergeria, manteniment i
neteja de les instal·lacions esportives municipals, corresponents al mes de maig i
del 14 de març al 8 de juny de 2020.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
3.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2020. Expedients: Suplement de crèdit
3/2020 i crèdit extraordinari 3/2020
Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2020
següents:
TIPUS
NÚMERO
CRÈDIT
3/2020
EXTRAORDINARI
SUPLEMENT DE 3/2020
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IMPORT
65.150 €
536.734’58 €
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CRÈDIT

Segon.- Finançar, en aplicació de l’article 1.2.g del RDL 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i
amb càrrec a la capacitat de finançament de l’exercici 2019, un increment de despesa
2020, per import de 100.000 euros.
Tercer.- 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.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
4.- Acceptació de les renúncies de la cessió d'ús de les parcel·les municipals
destinades a horts urbans i nova adjudicació
Primer.- ACCEPTAR les renúncies presentades davant de l’ajuntament en relació a la
cessió d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament de Molins de rei, corresponents a les 4
parcel·les individuals de 50m2 situades a la finca amb referència cadastral
08122A012000030000YQ (polígon 12, parcel·la 3, del cadastre de rústega), de titularitat
municipal (“carrer de Felip Canalias, s/n”), adjudicades pel ple de l’ajuntament en data 23
de juliol de 2020, en el sentit següent:
LOT NÚMERO 1: DONES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
2
PALAU SEDÓ, LAURA
LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
7
SÁNCHEZ TORRES, IAN
LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
24
BARRIGA MENDEZ, FRANCISCO
26
PARICIO MARTINEZ, GONZALO

NIF
1370-E
NIF
8506-K
NIF
6832-L
9269-X

Segon.- ADJUDICAR la cessió d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament de Molins de Rei,
corresponents a les 4 parcel·les individuals de 50m2 vacants situades a la finca amb
referència cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 12, parcel·la 3, del cadastre de
rústega), de titularitat municipal (“carrer de Felip Canalias, s/n”), exclusivament pel seu
conreu agrícola i amb destinació dels productes obtinguts a l'autoconsum, d’acord amb la
llista d’espera que l’ajuntament va aprovar definitivament en previsió de cobrir les possibles
vacants que es puguin produir en les parcel·les d’horts. en el sentit següent:
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LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM
NOM
7
SENDRA MOLINS, LLUC
2
DALMAU CEDÓ, DAVID

NIF
3418-W
0574-S

LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS
PARCEL·LA NÚM
NOM
26
ORANTES ALVAREZ, ANTONIO MANUEL
24
ARREBOLA VALERA, JOSE

NIF
6794-W
0042-L

Recordar als adjudicataris que si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en l’apartat
anterior o deixen de ser-hi destinats, revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de
l’Ajuntament, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i els perjudicis causats i
el del detriment experimentat pels béns.
Tercer.- ACORDAR que, per a les futures possibles renúncies de les parcel·les individuals
de 50m2 situades a la finca amb referència cadastral 08122A012000030000YQ, la cessió
d’ús als candidats del llistat de vacants s’entendrà aprovada en virtut de l’acord de Ple de
23 de juliol de 2020. En aquests casos, serà necessari decret d’alcaldia que acordi la
cessió individual al candidat corresponent i la posterior formalització de la mateixa.
Quart.- PUBLICAR la relació de les noves adjudicacions al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seu electrònica, d’acord amb l’art. 27 del Reglament.
Cinquè.- REQUERIR als adjudicataris de les cessions d’ús de les parcel·les destinades a
horts urbans, d’acord amb l’art. 5 del Reglament, per a que, en el termini de 15 dies hàbils,
dipositin una fiança retornable de 100€.
Sisè.- FORMALITZAR cada cessió
l’ingrés de la fiança requerida i abans
de l'execució de la cessió d’ús. A
formalització del document de cessió
inici.

d’ús en document administratiu, un cop efectuat
de la data en què l’òrgan competent fixi com a inici
aquests efectes s’autoritza a l’alcalde per a la
d’ús, que determinarà, així mateix, la data del seu

Setè.- PRACTICAR, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS als interessats.
COMUNICACIONS INTERNES: als departaments de Rendes, de Serveis Jurídics i de
Custòdia de l’Entorn.
5.- Rectificació error material acord aprovació bases que regulen la subvenció de
l'Ajuntament de Molins de Rei a la compra de bicicletes elèctriques
Primer.- RECTIFICAR l’error material del punt segon de l’acord núm. 9 del Ple de la
Corporació, celebrat el 30 de setembre de 2020, en els següents termes:
Allà on diu: APROVAR el termini per a la presentació de sol·licituds d’adhesió de les
entitats col·laboradores, a comptar a partir de la publicació definitiva de les Bases
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regulades de la subvenció al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal de
l’Ajuntament. La data de finalització del termini serà el 20 de novembre.
Ha de dir: APROVAR el termini per a la presentació de sol·licituds d’adhesió de les
entitats col·laboradores, a comptar a partir de l’aprovació definitiva de les Bases, que
tindrà lloc a partir del dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació
d’al·legacions i/o reclamacions (16 de novembre). La data de finalització del termini
serà el 25 de novembre.
Segon.- PUBLICAR aquest acord al web municipal de l’Ajuntament i al BOPB. Així mateix,
la referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
6- Aprovar l’adhesió al Manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat amb motius de l’1 d’octubre, Dia Internacional de les persones grans
Primer.- APROVAR l’adhesió al “Manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat amb motiu de l’1 d’Octubre, dia Internacional de les persones grans”.
SEGON.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

7.- Qüestions sobrevingudes

D – MOCIONS
8.- Moció del grup municipal del PSC per reclamar ajudes al govern de la generalitat
a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi
9.- Moció presentada per Alcaldia sobre el Tribut metropolità de l’AMB
E- ALTRES
10.- Renúncia del regidor Sr. Carles Ros Figueras, al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Molins de Rei.
11.- Precs i preguntes.
12.-Torn obert de paraules.
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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, 23 d’octubre de 2020

Xavi Paz Penche

L'Alcalde
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