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CONVOCATÒRIA          Núm. 13/2021/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 27 
d’octubre de 2021, mitjançant videoconferència a les 18:30 hores en primera 
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió de la regidora Sra. Cristina Rodriguez Galceran. (expedient 
núm. 6/2021/RENPRE)

2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal d’ERC-AM i 
aprovar-ne la seva difusió. (expedient núm. 4/2021/ORPOL)

3.- Donar compte dels canvis del grup municipal d’ERC-AM en la composició de les 
corresponents Comissions Informatives. (expedient núm. 1/2021/ORPOL)

4.-  Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal la CUP-AMUNT i 
aprovar-ne la seva difusió. (expedient núm. 3/2021/ORPOL)

5.- Donar compte dels canvis del grup municipal la CUP-AMUNT en la composició de 
les corresponents Comissions Informatives. (expedient núm. 2/2021/ORPOL)

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

6.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.(expedient núm. 15/2021/DCADC).

7.- Donar compte del compliment de terminis  previstos en el pagament de les 
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del tercer 
trimestre de 2021 (expedient núm. 10/2021/SEECO).

8.- Donar compte al ple del pla d’acció per a la correcció de les deficiències 
detectades en el pla de control financer 2020. (expedient núm. 9/2021/SEECO).

9.- Donar compte al ple de l'aprovació definitiva del projecte constructiu de 
restauració de la Riera de Vallvidrera des de Can Rabella fins el Riu Llobregat. 
(expedient núm.16/2021/DCADC).
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B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

10.- Modificació del pressupost 2021: suplement de crèdit 4/2021 i crèdit 
extraordinari 5/2021. (expedient núm. 90/2021/MOPRE).

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2021 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 5/2021 238.250,99 € 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 4/2021 412.721,68 € 

Segon.- APROVAR el Pla d’Inversions 2021 amb les modificacions derivades de les 
modificacions del Pressupost 2021 que es fa referència l’apartat primer.

Tercer.- Publicar per tràmit d’urgència 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.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

11.- Aprovació de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Molins de Rei i l’AMB pel finançament de les obres de l’Av.Barcelona i Av.València, 
tram 4. (expedient núm. 7/2021/ CONVE).

Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres de reforma de 
l’Avinguda Barcelona i l’Avinguda València, tram 4, al terme municipal de Molins de Rei, 
que s’adjunta com a Annex.

Segon.- FORMALITZAR la signatura del conveni. 

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 399.773,02 € corresponent a les 
obligacions municipals que es deriven del conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que s’habiliti a l’efecte al pressupost 2022, condicionant l’efectivitat del conveni a 
l’existència de consignació definitiva en el pressupost 2022. 

Quart.- PUBLICAR el conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal 
de transparència). 

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i traslladar-ho als 
Departaments de Planejament i Gestió Urbanística, Intervenció, Tresoreria, Serveis 
Jurídics i Transparència.



13/2021/PLE
Secretaria

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
VILA 

12.- Fixació dels dos festius addicionals d’obertura dels establiments comercials als 
vuit d’obertura autoritzada per tot Catalunya de l’any 2022. (expedient núm. 
1/2021/ORDEN).

Primer.- Aprovar els festius 6 de febrer i 11 de desembre, com els dos dies addicionals 
d’obertura en diumenges i festius als vuit d’obertura autoritzada per a tot Catalunya, 
perl’any 2022.

Segon.- Sotmetre la proposta prèviament consultada i acordada, a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament, com a òrgan competent en aquesta matèria.

Tercer.- Traslladar l’acord a la Direcció General de Comerç, amb la màxima urgència

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

13.- Aprovar el Manifest de Molins de Rei Ciutat Zero respecte als abusos sexuals 
infantils. (expedient núm. 46/2021/MOCIO)

Primer.- APROVAR els compromisos i el manifest de Molins de Rei ciutat de tolerància 
zero respecte als abusos sexuals infantils.. 

Segon.- ASSUMIR el compromís de col·laborar conjuntament amb la Fundació Vicki 
Bernadet per garantir l’aplicació, la implicació i el compromís de l’Ajuntament de Molins de 
Rei a liderar accions per millorar la qualitat de vida i els drets dels infants de la vila.

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.- COMUNICAR aquest acord per tal que se’n doni compte a la propera sessió del 
Consell Escolar Municipal, del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Molins de 
Rei.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Vicki Bernadet, a UNICEF Comité 
Español i UNICEF Comitè Catalunya, a totes les AMPA i els centres educatius de la nostra 
vila.

14.- Aprovar la declaració de Molins de Rei com a Municipi Feminista . (expedient 
núm. 47/2021/MOCIO)

PRIMER.- DECLARAR Molins de Rei com  a “municipi feminista”.

SEGON.- DONAR CONTINUÏTAT al disseny i a la implementació de polítiques públiques 
que li donin sentit i contingut i un impuls dels valors feministes que impregnin el conjunt del 
teixit social i econòmic de la vila i les actuacions ambientals.
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TERCER.- CREAR un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat.

QUART.- DONAR COMPTE d’aquests acords a la Comissió de Seguiment del Pla 
d’Igualtat de la Vila i entitats que en formen part.

CINQUÈ: DONAR DIFUSIÓ d’aquest acord als mitjans de comunicacio locals i comarcals i 
en el web municipal.

SISÉ: TRASLLADAR aquest acord al Consell de Dones del Baix Llobregat, al Centre 
d’Estudis del Baix Llobregat, al Departament d'Igualtat i Feminismes,a l’Institut Català de 
les Dones de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de BCN, a l’AMB, a PIMEC, 
AEBALL, a CCOO i UGT.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

15.- Qüestions sobrevingudes.

16.- Precs i preguntes.

17.-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,  22 d’octubre de 2021

L'Alcalde accidental S/DA 1582 de data 08/10/2021
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Ramon Sánchez Gil
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