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Núm. 13/2020/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
17 de desembre de 2020 mitjançant videoconferència a les 18:00 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

B- Proposicions d’Alcaldia
2.- Proposició d’Alcaldia de donar compte al Ple dels canvis en la composició del
grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-alternativa Municipalista (CUPAMUNT)

C – Assumptes dictaminats per les Comissions Informatives
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA
(ESC) I DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
3.- Nomenament de 2 administradors de Molins Energia
Primer.- Aprovar la proposta de nomenament dels dos nous administradors que
formarien part del Consell d’Administració de la societat Molins Energia, sl següents:
Ramon Sánchez Gil, 1r tinent d’Alcalde i President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
Miguel Zaragoza Alonso, tinent d’Alcalde i President de l’Àrea d’Economia i Serveis
Centrals
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Segon.- Fer avinent que els nomenaments d’administradors els haurà d’efectuar la
Junta General de la societat Molins Energia, sl, d’acord a l’article 23 dels seus Estatus
i l’article 214 del TRLSC, i que ho seran als efectes de permetre el funcionament del
Consell d’Administració i mentre no s’aproven els nous estatuts que permetin definir un
Consell d’Administració amb la mateixa representació i proporcionalitat política que hi
ha en el Ple de l’Ajuntament.
Tercer.- Notificar aquest acord a la societat Molins Energia, sl i a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, com a titular del 16,22% del total del capital social, i a l’Empresa de
Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.U., com a titular del 8,07% del
total del capital social.
Quart.- Traslladar aquests acords als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i a l’àmbit
d’espai públic.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
4.- Aprovar l’expedient de contractació i els plecs administratius de l’obra de
rehabilitació i recuperació del Palau Requesens, de Molins de Rei.
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de rehabilitació i recuperació del
Palau Requesens, de Molins de Rei, amb un pressupost base de licitació de
3.007.992,51 €, IVA inclòs, i un valor estimat del contracte de 2.983.133,06 €, IVA
exclòs.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la
contractació de l’obra, mitjançant procediment obert i tramitació urgent.
Tercer.- Autoritzar la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs, per import
de 3.007.992,51 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:

Exercici
2021
2022

Aplicació pressupostària
2021.4020.336101.62200
2022.4020.336101.62200

Import
1.074.283,04 €
1.933.709,47 €

Quart.- Convocar la licitació pel contracte d’obres de rehabilitació i recuperació del
Palau Requesens de Molins de Rei, mitjançant procediment obert i tramitació urgent,
amb un pressupost base de licitació de 3.007.992,51 €, IVA inclòs, i un termini
d’execució de 14 mesos.
Cinquè.- Exposar al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el perfil del
contractant de la corporació, als efectes de presentació de proposicions durant el
termini de 26 (vint-i-sis) dies naturals, a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant.
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Sisè.- Delegar a l’alcalde l’acord de classificació dels licitadors en virtut de l’art. 22.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) i l’art. 52.4
del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLCAT).
Sisè.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al Departament
de Serveis Jurídics i al Negociat d’Oficina Tècnica.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
5.- Aprovar l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb
discapacitat, dia 3 de desembre
Primer. Aprovar l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb
Discapacitat, amb motiu del dia 3 de desembre.
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 a Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Salut Mental
Baix Llobregat, Taller i Habitatges Alba i Espai de Vida Independent i trasladar-lo als
Negociats de Sanitat i Serveis Socials.
6.- Aprovar l’adhesió al comunicat conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2020
Primer. Aprovar l’adhesió al Comunicat Conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2020, en
motiu del dia 1 de desembre.
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 a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
de Municipis de Catalunya.

7.- Aprovar la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2017-2020 de
Molins de Rei.
Primer. Aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut 2017-2020 aprovat mitjançant
acord del Ple Municipal, en sessió ordinària duta a terme el dia 30 d’octubre de 2017,
fins a l’aprovació del Pla Local de Joventut 2021-2024.
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Segon. Traslladar aquest acord a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona,
a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del
Baix Llobregat.
8.- Aprovar el reconeixement del desequilibri econòmic provisional de la
concessió al Club Natació Molins de Rei per l'ús i aprofitament de la piscina
municipal i les instal·lacions que li són pròpies per a l'exercici 2020.
Primer.- Aprovar el desequilibri econòmic-financer del servei de la piscina municipal
de l’any 2020, fixat provisionalment en l’import de 410.738,10€, import a regularitzar en
el moment que el Club Natació Molins de Rei presenti l’auditoria dels comptes anuals
de l’exercici, no més tard del 30 d’abril de 2021.
Segon.- REQUERIR al Club Natació Molins de Rei, l’elaboració d’un Pla de viabilitat
de la gestió de la instal·lació fins a la finalització de la concessió al mes de març del
2027.
Tercer.- DONAR COMPTE dels pagaments realitzats per l’Ajuntament, a compte del
desequilibri econòmic del servei de piscina municipal, any 2020, pels imports i en les
dates següents:
 Per Decret d’Alcaldia núm. 615, de 31 de març de 2020, per tancament de
Covid-19:
o període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€,
amb pagament el 3 d’abril de 2020
o període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15€, amb
pagament el 3 d’abril de 2020
o període de l’1 al 31 de maig de 2020, per un import de 56.122,15€, amb
pagament el 5 de maig de 2020
 Per Decret d’Alcaldia núm. 1469, de 25 de setembre de 2020, per avançament
dèficit anual exercici, per un import de 52.488,80€, amb pagament el 20 de
març de 2020
Quart.- APROVAR la despesa pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional, per
import de 217.143,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i exercicis
següents:
-

Exercici 2020: per import de 120.955,43€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3030 342401 48000, Transferències corrents pel conveni amb
el Club Natació Molins de Rei.
Exercici 2021: per un import de 96.188,49€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària que correspongui. Aquesta despesa restarà suspesa
d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit
pressupostari suficient i idoni.

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al club Natació Molins de Rei.
Sisè.- TRASLLADAR aquest acord als Negociats d’Intervenció, de Tresoreria i
d’Esports
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D.- Qüestions Sobrevingudes
9.- Qüestions sobrevingudes

E – Mocions
10.- Moció del Grup Municipal d’ERC per la distribució de vals de 20 euros per
ajudar al comerç local i les famílies de la vila.
11.- Moció conjunta del Grup Municipal Molins Camina-Podem i Molins en Comú
per la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.
12.- Moció conjunta del Grup Municipal Molins Camina-Podem i Molins en Comú
per l’adhesió de l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la carta alimentària
de la Regió Metropolitana.
13.- Precs i preguntes.
14.-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, 11 de desembre de 2020
Xavi Paz Penche

L'Alcalde
14/12/2020
12:24:00

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

