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CONVOCATÒRIA          Núm. 12/2020/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 26 
de novembre de 2020, mitjançant videoconferència a les 18:00 hores en primera 
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Pressa de possessió del Regidor Sr. Marc Vives Solé 

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 3er trimestre 
de 2020 i morositat.

4.- Donar compte al Ple  del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa, dades del tercer trimestre de 2020.

B- PROPOSICIONS D’ALCALDIA

5.- Proposició d’Alcaldia sobre la modificació de la fixació horària de la Comissió 
Informativa de caràcter permanent de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT) en la 
periodicitat de les sessions ordinàries.

Primer.-  Modificar l’apartat nº7 de l’acord nº4 adoptat en la sessió del ple de data 11 de 
juliol de 2019 respecte de la fixació horària de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat (SIT) en els termes següents:

“Setè.- Determinar que les Comissions Informatives, a excepció de la Comissió 
Especial de Comptes, duran a terme sessions ordinàries un cop al mes:

- La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (SIT); 
els dimarts a les 18.30 hores, de la setmana anterior a la que es 
dugui a terme el ple ordinari.”
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Segon.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.”

C – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

6.- .- Sol·licitud de bonificació de liquidació: Aprovar  la bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per les obres de 
reparació de patologies constructives detectades i adaptació de la rampa d’accés a 
l’edifici destinat a Centre Cívic Riera Bonet reforma ubicat al c/ Ca La Cordia núm. 5, 
per considerar-se obres d’especial interès o utilitat municipal

Primer.- Declarar les obres de reparació de patologies constructives detectades a l’edifici 
destinat a Centre Cívic Riera Bonet reforma ubicat al c/ Ca La Cordia núm. 5, (expedient 
151- 2020-AOB) com a una obra d'especial interès o utilitat municipal ateses 
circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de treball 
contemplades a l’article 8è apartat 7è de l’ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres.

Segon.- Acordar la bonificació del 95% a la quota de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, les obres de reparació de patologies constructives detectades a 
l’edifici destinat a Centre Cívic Riera Bonet reforma ubicat al c/Ca La Cordia num 5, 
(expedient 151- 2020-AOB) propietat de la Generalitat de Catalunya

Tercer.- Aprovat l’acord de la bonificació del 95% pel Ple, el Negociat de Rendes procedirà 
a donar de baixa la fracció 2 de la liquidació 605755 de l’impost sobre Construccions 
instal·lacions i obres i un import de 1.984,78 € a nom de la Generalitat de Catalunya per les 
obres de reforma del Centre Cívic Riera Bonet

L’import bonificat es de 1.984,78 €

Quart.- Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya, i als Negociats d’Intervenció, Secció Soci Cultural de 
l’Ajuntament i a Edificació
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7.- Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a nom de l’IMPSOL per la construcció de dos edificis al sector 
Les Guardioles de Molins de Rei per considerar-se obres d’especial interès o utilitat 
municipal

Primer.- Declarar les obres de construcció d’habitatges protegits al sector Les Guardioles 
com a una obra d'especial interès o utilitat municipal ateses circumstàncies socials, 
contemplades a l’article 8è apartat 9è de l’ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres.

Segon.- Acordar la bonificació del 95% a la quota de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per les obres de construcció d’habitatges protegits al sector Les 
Guardioles a nom de IMPSOL i un pressupost de 4.021.008,40 € .

L’import de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres bonificat representa un total 
de 145.158,4 € 

Tercer.- Elevar a definitiva l’autoliquidació 596570 a nom de l’IMPSOL corresponent a 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres més la taxa per llicencies urbanístiques i 
placa d’obres majors, practicada amb motiu de la sol·licitud de llicència per les obres de 
construcción d’habitatges 2ª fase de protecció oficial al sector Les Guardioles i un 
pressupost de 4.021.008,40 € a la qual ha estat aplicada la bonificació del 95% a la quota 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quart:Traslladar el present acord als Negociats d’Intervenció, Habitatge , Edificació i 
Rendes

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

8.- Aprovar la modificació del contracte de servei de neteja viària i recollida de 
residus per la realització de treballs extres de neteja de desinfecció derivada de 
l’estat d’alarma pel covid-19 i per ampliació dels serveis de neteja a les zones de 
parcs infantils.

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació del contracte mixt del servei de neteja viària 
i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària 
destinada al servei, corresponent a la realització de treballs extres de neteja per 
desinfecció derivada de l’estat d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 
17 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de 
neteja a les zones de parcs infantils de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins 
a la finalització del contracte o de les possibles pròrrogues, si s’escau.

Segon.- APROVAR la modificació del contracte del contracte mixt del servei de neteja 
viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària 
destinada al servei, signat en data 5 de maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, per 
un import de 175.594,39 €, més 19.510,49 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un 
total de 195.104,88 €.
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Tercer.- AUTORITZAR i disposar la despesa que comporta l’execució d’aquesta 
modificació del contracte per un import de 195.104,88 €, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 4320/163201/22700 «Prestació dels serveis de neteja viària» per 
import de 171.211,03 €, del pressupost municipal per l’exercici 2020 i la resta a la partida 
corresponent de l’exercici 2021.

Quart.- APROVAR el reconeixement de l’obligació derivades de les següents factures 
presentades per l’empresa adjudicatària:

Codi factura Període de facturació Import
12020003899 Juliol 3.982,31 €
12020004261 Agost 3.982,31 €
12020005363 Setembre 3.982,31 €
12020006711 Octubre 3.982,31 €

Cinquè.- REQUERIR a la UTE ASCAN-GEASER amb CIF U-39846563 per a que presenti 
dins el termini de 15 dies naturals des de la notificació del present acord, l’acreditació 
d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 8.779,72 €, que correspon al 
5% de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en 
qualsevol de les modalitats previstes en l’article 96 del TRLCSP.

Sisè.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu una vegada 
dipositada la nova fiança.

Setè.- PUBLICAR aquesta modificació en la Seu electrònica del Web corporatiu/ Portal de 
transparència, i en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació.

Vuitè.- COMUNICAR aquesta modificació al Registre de contractes del sector públic.

Novè.- DISPOSAR que seran d’aplicació el PPT i el PCAP que regeixen pel contracte 
principal. 

Desè.- PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 
NOTIFICACIONS: a la UTE ASCAN-GEASER.
COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 
Jurídics, i al Cap de Via Pública i Manteniment.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

9- Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional amb motiu del dia 20 de novembre, 
dia internacional de la Infància i 31è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants

Primer.- Aprovar l’adhesió a la Declaració amb motiu del dia 20 de novembre, dia 
internacional de la infància i 31è aniversari de la convenció sobre els drets dels infants. 

Segon.- Renovar el compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF per garantir 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants al municipi.
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Tercer.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).

Quart.- Notificar aquest acord a UNICEF Comité Español i UNICEF Comitè Catalunya, i 
traslladar-ho a totes les AMPA i els centres educatius de la nostra vila, donant compte a la 
propera sessió del Consell Escolar Municipal, del Consell d’Infants i del Consell 
d’Adolescents de Molins de Rei.

10.- Aprovar la Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 25 
de Novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones i 
les nenes 2020.

Primer.- Aprovar el manifest institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei, del 25 de 
novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i les nenes 
2020. 

Segon.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Associació Catalana de Municipis i Comarques, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

Tercer.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).

11.- Aprovar l’adhesió a la Declaració de la coordinadora catalana d’ajuntaments 
solidaris amb el poble sahrauí (ccasps) en relació a l’escalada militar al Guerguerat, 
al sud-oest del Sàhara Occidental 

Primer.- Aprovar l’adhesió a la Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) en relació a l’escalada militar al guerguerat, al 
sud-oest del sàhara occidental.

Segon.- Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).

Tercer.- Notificar aquest acord al Consultat General del Regne de Marroc a Barcelona i a 
Molins de Rei amb el Sàhara.

Quart.- Traslladar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
de Municipis de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y províncias, a la 
Delegació del Govern a Catalunya, al Departament d’Afers i Relacions Institucional i 
Exteriors i Transparència.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

12.- Qüestions sobrevingudes
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D – MOCIONS

13.- Moció de les entitats Plataforma per la Llengua, Assemblea Nacional Catalana i 
Ateneu Mulei de Molins de Rei, en defensa de la unitat de la llengua

14.- Moció del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT) sobre la violència masclista i l’afectació de la COVID

15.-  Moció del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT) a proposta del grup de suport “la pública a judici” de Molins de Rei en 
suport als tretze estudiants acusats de desordres públics i danys per defensar la 
universitat pública

16.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya–AM per 
incentivar l’habitatge a preus assequibles 

17.- Moció que presenta el Grup Municipal de Molins en Comú i Molins Camina 
Podem, per instar la instal·lació urgent de pantalles acústiques a les autopistes B-23 
i AP-2 a les zones limítrofs amb casc urbà de Molins de Rei.

18.- Moció del grup municipal Molins en Comu i Molins Camina Podem per demanar 
mesures de protecció de la salut als centres educatius.

19.- Precs i preguntes.

20.-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,  20 de novembre de 2020

L'Alcalde

20/11/2020  13:28:02

Xavi Paz Penche
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