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Núm. 9/2021/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 30
de juny de 2021 a 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 – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
2.- Aprovació primera pròrroga del contracte del servei de neteja i recollida de
residus de Molins de Rei.
Primer.- APROVAR la primera pròrroga del contracte del servei de neteja viària i recollida
de residus de la vila de Molins de Rei, per les prestacions 1 i 2, adjudicat a la UTE formada
per les empreses ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE3 GESTIÓN, SA I GENERAL
DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL per un termini d’1 any, establert de l’1 de juliol de 2021 al
30 de juny de 2022, ambdós inclosos, d’acord amb les clàusules 3.1 i 3.2 del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, per import de 2.026.719,48
€ l’any IVA inclòs.
Segon.- FORMALITZAR l’anterior acord en annex del contracte formalitzat en data 5 de
maig de 2017.
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a la pròrroga del contracte
amb càrrec a l’aplicació o aplicacions pressupostàries següents:
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
Servei de Recollida de 4320/162101/22700
residus de l’01/07 al “Recollida FORM i FIRM i
31/12
Paper Cartró”
4320/163201/22700
Servei de neteja viària
“Prestació del servei de
de l’01/07 al 31/12
neteja viària”
Servei de Recollida de
residus de l’01/01 al La que s’habiliti a l’efecte
30/06
Servei de neteja viària
La que s’habiliti a l’efecte
de l’01/01 al 30/06
TOTAL
SERVEI

EXERCICI
COMPTABLE

IMPORT
(IVA INCLÒS)

2021

374.639,22 €

2021

638.720,52 €

2022

374.639,22 €

2022

638.720,52 €
2.026.719,48 €

Quart.- ESTABLIR que durant aquest termini de pròrroga regiran els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars, aprovats per acord del Ple, de data 21 de juliol de
2016 i la resta de documentació contractual i legislació que sigui d’aplicació.
Cinquè.- PRACTICAR en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
NOTIFICACIONS: a la UTE ASCAN-GEASER.
COMUNICACIÓ al Registre Públic de Contractes, d’acord amb l’art. 333.3 del TRLCSP.
COMUNICACIONS INTERNES: als departaments d’intervenció , de serveis jurídics i al Cap
de Via Pública i Manteniment.
3.- Renovació declaració àrea Mercat Habitatge tens al municipi de Molins de Rei.
Primer.- INSTAR com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal
de Molins de Rei als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels municipis
els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de
mesures urgents en matèria de contenció de rendes.
Segon.- SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que procedeixi a la declaració
com àrea amb mercat d’habitatge la totalitat del territori municipal de Molins de Rei, en
aplicació de la competència assignada per l’article 3.2 de la Llei 11/2020.
Tercer.- DESIGNAR a Vanessa Matas García, cap de l’Oficina d’Habitatge, com a
interlocutor municipal als efectes de definir el contingut i durada de la declaració com a
àrea amb mercat d’habitatge tens i de definir les actuacions que l’Ajuntament de Molins de
Rei haurà de dur a terme durant la vigència d’aquest règim als efectes d’atenuar o capgirar
la situació de mercat tens.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i donar trasllat del
mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA
VILA
4.- Aprovar les Bases reguladores específiques de subvencions a empreses per a la
contractació de persones aturades de Molins de Rei.
Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores
específiques de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de
Molins de Rei.
Segon.- Ordenar l’exposició pública de l’acord d’aprovació i del contingut de les bases, per
un termini de 20 dies hàbils, en el web municipal i en el Bolletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB), a efectes de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n
presenten, les bases quedaran automàticament aprovades amb caràcter definitiu, sense
necessitat d’ulterior acord. La referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Tercer.- Ordenar la publicació de les bases, definitivament aprovades, a la seu electrònica
del web municipal de l’Ajuntament i al taulell d’anuncis, d’acord amb l’art. 40 de
l’Ordenança municipal.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
5- Aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021, Dia
per l’alliberament LGTBI
Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021,
Dia per l’alliberament LGBTI.
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 Departament de Treball, Afers Socials i família de la
Generalitat de Catalunya.
6- Aprovar l’adhesió a la Moció municipal per a l’accés universal a les vacunes
contra la COVID-19
Primer.- APROVAR l’adhesió a la moció municipal per a l’accés universal a les vacunes
contra la covid-19
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 Presidència del Govern d’Espanya, al Departament
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, al Departament de Salut i a les
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

9/2021/PLE
Secretaria

entitats promotores de la iniciativa Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi,
Metges del Món, Metges sense Fronteres i Oxfam Intermón.
7- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Dia mundial de les persones refugiades
Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració- Manifest del FCCD per al dia mundial de les
persones refugiades.
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.- TRASLLADAR aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut
Català Internacional per la Pau

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
8.- Qüestions sobrevingudes
D – MOCIONS
9.- Moció del grup municipal la CUP Molins de Rei de solidaritat amb Palestina i de
condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza
10.- Moció del Grup municipal la CUP Molins de Rei de suport al Marcel Vivet
11.- Moció del Grup municipal Junts Per Molins en favor d’un major protagonisme de
la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons europeus
12.- Precs i preguntes.
13.-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, 23 de juny de 2021
Xavi Paz Penche

L'Alcalde
23/06/2021 14:52:57
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