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Núm. 10/2021/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 22
de juliol de 2021, mitjançant videoconferència a les 18:00 hores en primera
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari 08/2021 de data 27 de maig de
2021.
A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (Expedient núm. 12/2021/DCADC).
3.- Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del segon
trimestre de 2021. (Expedient núm. 7/2021/SEECO).

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
4.- Informe definitiu dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de
l’exercici 2020. (Expedient núm. 2/2021/CECOM).
Primer.- Informar favorable i definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Molins
de Rei corresponent a l’exercici 2020.
Segon.- Sotmetre al Ple de la corporació el Compte General de l’exercici 2020 per a la
seva aprovació.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
5.- Aprovació de la proposta de designació del nom d'una plaça del barri d'el Canal
de Molins de Rei. (Expedient núm. 2/2021/DNVIA).
Primer.- Aprovar la designació del nom d’una plaça al barri del Canal de Molins de Rei:
·Plaça de Vicenç Fernández Jiménez
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies
mitjançant edictes que es publicaran al BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, durant el qual podran presentar-se al·legacions o reclamacions. En cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a:
·
·
·

Als serveis tècnics municipals, per a procedir a la senyalització i numeració
d’aquest espai.
A l’Institut Nacional d’Estadística de Barcelona, de cara al cens electoral.
Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.

6.- Modificació del pressupost de l’exercici 2021. Suplement de crèdit 3/2021 i crèdit
extraordinari 3/2021. (Expedient núm. 53/2021/MOPRE).
Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2021
següents:
TIPUS
CRÈDIT EXTRAORDINARI
SUPLEMENT DE CRÈDIT

NÚMERO
3/2021
3/2021

IMPORT
126.838,95 €
810.580,86 €

Segon.- 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.
7.- Modificació del pressupost de l’exercici 2021. Crèdit extraordinari 4/2021.
(Expedient núm. 59/2021/MOPRE).
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 2021 següent:
TIPUS
CRÈDIT EXTRAORDINARI

NÚMERO
4/2021

IMPORT
295.379,64 €

Segon.- 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
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durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es
presenten reclamacions.
8.- Aprovació del reestabliment de l’equilibri patrimonial de la Societat Municipal
Molins Energia, SLU. (Expedient núm. 2/2021/APPAB).
Primer.- Aprovar l’ampliació de capital amb subscripció amb béns no dineraris i una part
amb béns dineraris, per poder compensar les pèrdues acumulades de la societat segons
detall:
Compte

Concepte

Import

118

Altres aportacions de socis o propietaris

130

Subvencions oficials de capital

400

Proveïdors

207.000,00 €
58.906,00 €
292.137,87 €

AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB BÉNS NO DINERARIS :

558.043,87 €

AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB BÉNS DINERARIS :

7.879,64 €

TOTAL AMPLIACIÓ DE CAPITAL PER COMPENSAR PÈRDUES

565.923,51 €

Després de l’ampliació i tenint en compte el capital social que tenia la societat, 506.246,49
€, el capital social ampliat de la societat seria de 1.072.170 euros, que correspondria a
107.217 participacions de 10 euros cadascuna.
Segon.- Aprovar la reducció integra del capital social ampliat de 1.072.170 euros fins a 0
euros per compensar les pèrdues acumulades de 1.072.171,86 €, restant una xifra de
pèrdues de 1,86 €.
Aquest acord de reducció està condicionat a ampliació de capital del punt tercer i a
l’efectiva inscripció de l’acord d’ampliació.
Tercer.- Aprovar l’ampliació de capital social de Molins Energia en la quantia de 282.500
euros, amb subscripció amb béns no dineraris i béns dineraris, segons detall:
Compte Concepte
5133

Import

Altres deutes a curt termini amb empreses del grup

Observacións

145.000,00 € Subscripció no dinerària

Avançament ja efectuat per l'Ajuntament

85.000,00 € Subscripció dinerària

Previsió de finançament de la societat fins posada en marxa efectiva

52.500,00 € Subscripció dinerària

AMPLIACIÓ DE CAPITAL SOCIAL:

282.500,00 €

El capital final de la societat Molins Energia, sl seria de 282.500 euros dividida en
participacions numerades del 1 al 28.250 de 10 euros cadascuna totalment subscrites i
desemborsades. Aquest capital social és el que hauria de constar en els nous estatuts de
la societat que s’han d’aprovar.
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Quart.- Sol·licitar l’informe preceptiu no vinculant a la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia
i Hisenda, per tal de poder executar les operacions previstes en els punts primer, segon i
tercer d’aquest acord.
Cinquè.- Condicionar l’executivitat de les operacions mercantils previstes en els punts
primer, segon i tercer d’aquest acord, a la modificació de pressupost que cal dur a terme
per poder-se fer efectius i a l’informe de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor.
Sisè.- Notificar aquest acord a la societat Molins Energia, slu
Setè.- Traslladar aquests acords als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i a l’àmbit d’espai
públic.
9.- Reconeixement de la compatibilitat d’una treballadora municipal per exercir
tasques de docència a la Universitat Autònoma de Barcelona. (Expedient núm.
8/2021/LIPEE).
Primer.- Declarar la compatibilitat d’una treballadora municipal per realitzar tasques com a
professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, per compte aliena , fora de
l’horari de treball, amb una dedicació setmanal inferior al 50% de la jornada laboral
assignada, i sota el compliment d’allò disposat als articles 330 i 331 del Reglament de
personal al servei de les entitats locals en relació als articles 11, 12, 13,14 i 15 de la Llei
21/87 i els articles 11, 12, 13 i 15 de la Llei 53/84.
Segon.- Condicionar la vigència d’aquestes autoritzacions de compatibilitat al compliment
dels requisits de la normativa vigent i a mantenir informada a la present Corporació davant
de qualsevol canvi o modificació de les condicions en què es presenten les activitats que
es desenvolupen addicionalment a la principal.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.
10.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Teletreball a l’Ajuntament de
Molins de Rei (Expedient núm. 4/2021/ORDEN).
Primer: APROVAR inicialment el Reglament regulador del Teletreball a l’Ajuntament de
Molins de Rei, amb el següent text: (…
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini
de 30 dies hàbils per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant
publicació d’aquest acord en el BOPB i fixació d’edicte en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
En el supòsit de que no es presentessin reclamacions, el Reglament es considerarà
aprovat definitivament de forma automàtica, havent de publicar el text íntegre del mateix en
el BOPB i en el DOGC la referència del BOPB on s’hagi fet la publicació municipal. Així
mateix, es donarà trasllat de l’acord i del text definitiu del Reglament a la Delegació del
Govern i a l’òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
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Tercer.- ESTABLIR l’entrada en vigor d’aquest Reglament l’endemà de la publicació
íntegra del seu text al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils
previstos a l’article 65.2 de la LRBRL, tot i que la seva entrada efectiva serà l’1 de gener de
2022, tal i com estableix el mateix Reglament.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord als membres de la Comissió d’Estudi per a la redacció
del Reglament, així com al Negociat de Personal i Organització, Serveis Jurídics i al
Negociat de Transparència per a la seva difusió al web municipal, i a la Junta de Personal i
al Comitè d’Empresa.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
11.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores
específiques per a la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar de
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Expedient núm. 4/2021/BASUB).
Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores
específiques per a la concessió d’ajuts complementaris de menjador escolar de
l’Ajuntament 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.
Quart.- Obrir la convocatòria per al curs 2021-22, mitjançant Decret d’Alcaldia, a partir de
la data de publicació d’aquestes bases en el BOP de Barcelona.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Negociat de Serveis Socials, al d’Intervenció, Serveis
Jurídics i al de Tresoreria.
12.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores per a la
concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de
sensibilització presentat per organitzacions no governamentals, entitats i
associacions sense afany de lucre de Molins de Rei. (Expedient núm.
2/2021/BASUB).
Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores per a la
concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de
sensibilització presentat per organitzacions no governamentals, entitats i associacions
sense afany de lucre de Molins de Rei.
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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.
Quart.- Obrir la convocatòria per a l’exercici 2021, mitjançant Decret d’Alcaldia, a partir de
la data de publicació d’aquestes bases en el BOP de Barcelona.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Negociat de Programes Específics, al d’Intervenció,
Serveis Jurídics i al de Tresoreria.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
13.- Qüestions sobrevingudes
D – MOCIONS
14.- Moció del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
per l’eliminació i reubicació del cablejat aeri de les façanes dels edificis. (Expedient
núm. 34/2021/MOCIO).
15.- Moció del Grup Municipal de la CUP Molins de Rei per la gestió pública del
servei d’abastament municipal d’aigua. (Expedient núm. 35/2021/MOCIO).
16.- Moció del Grup Municipal de la CUP Molins de Rei per garantir el dret a la
interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic. (Expedient núm.
36/2021/MOCIO).
17.- Moció conjunta dels Grup Municipals de Molins en Comú i Molins Camina Podem en defensa de l’equilibri territorial al Delta del Llobregat i de rebuig a la
proposta d’ampliar la tercera pista de l’aeroport. (Expedient núm. 37/2021/MOCIO).
18.- Moció conjunta dels Grup Municipals de Molins en Comú i Molins Camina –
Podem per demanar la implementació de mesures per la regulació d’habitatges com
a pisos turístics al municipi de Molins de Rei. (Expedient núm. 38/2021/MOCIO).

E- ALTRES
19.- Renúncia del regidor Sr. Josep Raventós Fornós, al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Expedient núm. 1/2021/RENPRE).
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20.- Renúncia de la regidora Sra. Núria Garriga Pujol, al càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Expedient núm. 2/2021/RENPRE).
21.- Precs i preguntes.
22.-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, 16 de juliol de 2021

Xavi Paz Penche

L'Alcalde
16/07/2021 12:47:30
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