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CONVOCATÒRIA          Núm. 11/2020/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 extraordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper dia 5 
de novembre de 2020, mitjançant videoconferència, a les 18:00 hores en primera 
convocatòria, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

ÚNIC.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ I 
RECUPERACIÓ DEL PALAU DE REQUESENS DE MOLINS DE REI.

Primer.- DECLARAR la urgència en la tramitació del Projecte executiu de Rehabilitació i 
Recuperació del Palau de Requesens i reduir a la meitat els terminis d’acord amb l’art. 33 
LPACAP per tots els tràmits necessaris fins a l’adjudicació de les obres.

Segon.- APROVAR inicialment, i si s’escau definitivament, el projecte executiu de Rehabilitació i 
Recuperació del Palau de Requesens de Molins de Rei, i l’Estudi de Seguretat i Salut que 
l’acompanya, que queda incorporat al propi projecte, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 2.485.944,21 €, més 522.048,28 € corresponents al 21% d’IVA, essent un total de 
3.007.992,49 €, i un termini d’execució d’14 mesos.

Tercer.- SOTMETRE a la preceptiva informació pública el projecte esmentat, mitjançant anunci a 
inserir en el BOP, que se sol·licitarà per emergència i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
durant el termini de 15 dies hàbils a l’objecte que es puguin formular les al·legacions que 
s’estimin pertinents.

Quart.- ELEVAR a definitiu aquest projecte si no es presenta cap al·legació durant el termini 
d’exposició pública. L’aprovació definitiva del projecte es publicarà al BOP, en el DOGC, i s’ha 
d’inserir al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò que preveu l’article 38.2 del 
ROAS.

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,  2 de novembre de 2020

L'Alcalde
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Xavi Paz Penche
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