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Núm. 14/2021/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 25
de novembre de 2021, mitjançant videoconferència a les 19:00 hores en primera
convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació dels següents esborranys d’acta:
- Esborrany d’acta del Ple ordinari 11/2021 de data 30 de setembre de 2021.
2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal d’ERC-AM i
aprovar-ne la seva difusió. (expedient núm. 5/2021/ORPOL)
3.- Donar compte dels canvis del grup municipal d’ERC-AM en la composició de les
corresponents Comissions Informatives. (expedient núm. 6/2021/ORPOL

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (expedient núm. 17/2021/DCADC)
5.- Donar compte al ple del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
de la regla de la despesa, dades del tercer trimestre de 2021 (expedient núm.
11/2021/SEECO).

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
6.- Aprovació de la proposta de designació del racó de Sonia Rescalvo Zafra
(expedient núm. 4/2021/DNVIA)
Primer.- APROVAR la designació del Racó de Sonia Rescalvo Zafra en el solar situat al
número 23 del carrer de la Infanta.
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Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a:
·
·
·

Al Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).
A l’Observatori Contra l’Homobòfia.
Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.

7.- Aprovació de la concessió del títol de fill adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr.
Tomàs Alcoverro Muntané (expedient núm. 3/2021/DNVIA)
Primer.- APROVAR la concessió del Títol de Fill Adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr.
Tomàs Alcoverro Muntané.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a:
·
·
·

Al Sr. Tomàs Alcoverro Muntané.
Al Sr. Jaume Romeu Vives, com a persona proposant.
Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
8.- Encàrrec de gestió del servei de neteja i manteniment dels espais verds, zones de
jocs infantils i àrees de socialització canina. (expedient núm. 1/2021/ENGES)
Primer.- APROVAR l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la societat
municipal Molins Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment dels espais
verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals, per un
període de 5 anys, a partir de l’1 de desembre de 2021 i fins al 30 de novembre de 2026.
Segon.- APROVAR la minuta de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei a la
societat municipal Molins Energia, SL, per a la gestió integral de la neteja i manteniment
dels espais verds, les zones de jocs infantils i les àrees de socialització canina municipals,
que s’adjunta com a Annex únic.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa corresponent al pressupost base estimat
de l’encàrrec amb càrrec a l’aplicació o aplicacions pressupostàries següents:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA
4320.171101.47000
4300.153106.47000
4300.153106.21500
A DETERMINAR
A DETERMINAR
A DETERMINAR

IMPORT
EXERCICI
OBSERVACIONS
(IVA
COMPTABLE
I NOTES
INCLÒS)
38.490,09 €
2021
De l’1 al 31 de desembre
24.375,00 €
2021
De l’1 al 31 de desembre
8.834,91 €
2021
De l’1 al 31 de desembre
655.775,00 €
2022
De gener a desembre
655.775,00 €
2023
De gener a desembre
655.775,00 €
2024
De gener a desembre
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A DETERMINAR

655.775,00 €

2025

A DETERMINAR

601.127,08 €

2026

De gener a desembre
De l’1 de gener al 30 de
novembre

La despesa corresponent a l’exercici 2022 i posteriors restarà suspesa d’executivitat i
condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.
Quart.- INFORMAR a la societat Molins Energia, SL que en tot cas, ha de vetllar pel
compliment de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic en les relacions que aquest
hagi de desenvolupar en el marc de les prestacions encomanades, així com altra normativa
vigent, essent responsabilitat de la pròpia societat el dit compliment; tot fent constar que,
en cas que aquest dugui a terme alguna actuació contrària a la dita normativa, i en
especial, aquella que comporti la pèrdua de la consideració d’aquest com a mitjà propi de
l’Ajuntament, la present encomana quedaria immediatament rescindida.
Cinquè.- PUBLICAR al perfil del contractant la formalització d’aquest encàrrec, d’acord
amb l’art. 63.6 LCSP.
Sisè-. NOTIFICAR aquest acord a la societat Molins Energia, SL, i TRASLLADAR-HO a
l’Àmbit d’Espai Públic, Serveis Jurídics, Intervenció, Tresoreria i al Negociat de
Transparència per a la inclusió al web municipal (Portal de Transparència).
9.- Compromís finançament pla d’acció derivat del conveni entre Ajuntament i
Consorci Parc de Collserola pel la transició agroecològica. (expedient núm.
24/2021/CONIN)
Primer.- ACORDAR el compromís per al finançament del Projecte de promoció per a la
transició agroecològica al Parc Natural de la Serra de Collserola del 2021 al 2024, inclòs en
el Pla d’Acció Integral i Sostenible del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 12.000 Euros pel finançament del
Projecte de promoció per a la transició agroecològica al Parc Natural de la Serra de
Collserola del 2021 al 2024, inclòs en el Pla d’Acció Integral i Sostenible del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola, amb càrrec de la part corresponent a l’exercici 2021
a l’aplicació pressupostària
4210 172201 46701 “Aportació projecte transició
agroecològica Parc Natural Collserola” del seu pressupost, i la resta a les partides que
s’habilitin en els pressupostos corresponents a tals efectes.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i
traslladar-ho als Departaments de Custòdia de l’Entorn, Intervenció, Tresoreria, Serveis
Jurídics.
10.- Aprovació inicial del Reglament marc per l’adjudicació d’habitatge assequible
cedits o propietat municipal de Molins de Rei. (expedient núm. 10/2021/ORDEN)
Primer. APROVAR inicialment el Reglament marc per l’adjudicació d’habitatge assequible
cedits o propietat municipal de Molins de Rei.

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

14/2021/PLE
Secretaria

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 –físic i virtual-, i d’acord amb el que estableix l’art. 133 LPACAP.
Tercer. 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, en el DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la publicació
municipal, i donar 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.
Quart. ESTABLIR l’entrarà 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’art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Cinquè. TRASLLADAR-LO als Negociats d’Habitatge, de Serveis Jurídics i al Negociat de
Transparència per a la seva difusió al web municipal.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
11.- Aprovar el tancament definitiu del desequilibri econòmic de la gestió de la
Piscina Municipal de l’any 2020 i el reconeixement provisional del desequilibri
econòmic de la Piscina Municipal per a l’any 2021 (expedient núm. 16/2021/COOSE)
Primer.- DONAR COMPTE de l’informe de Control Financer per la concessió
administrativa per l’ús i aprofitament de la Piscina Municipal i les instal·lacions que li són
pròpies corresponents a l’any 2020, emès per l’empresa Faura Casas Auditors Consultors,
SL, presentat en data 21 de setembre de 2021, en les seves conclusions fixa el desequilibri
econòmic de l’any 2020 en 362.572,72 €.
Segon.- APROVAR el desequilibri econòmic definitiu de l’exercici 2020 corresponent a la
gestió de la piscina municipal per un import de 362.572,72 €.
Tercer.- APROVAR el desequilibri econòmic provisional per a l’exercici 2021, de la
concessió per l’ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són
pròpies per un import de 270.613,52€, import a regularitzar una vegada el Club Natació
Molins de Rei presenti l’auditoria dels compte d’aquest exercici.
Quart.- DONAR COMPTE dels pagament realitzats per l’Ajuntament a compte del
desequilibri econòmic per l’any 2021 de la gestió de la piscina municipal:
- Decret d’Alcaldia núm. 650 de 20 de maig de 2021, per el qual es fa un avançament de
48.165,40 €, Import pagat el 2 de juny de 2021.
- Decret d’alcaldia núm. 1210 de 21 de juliol de 2021, per el qual es fa un avançament de
11.093,26 €, Import pagat el 9 d’agost de 2021.
- Decret d’Alcaldia núm. 1442 de 17 de setembre de 2021 per el qual s’aprova un
avançament de 136.000 €, Import pagat el 28 de setembre de 2021.
Cinquè.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la despesa corresponent a
l’obligació de la part pendent d’aquest desequilibri econòmic provisional de 2021, per
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import de 75.354,86 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3030.342401.48000,
Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei als exercicis
següents:
Exercici 2021: 40.000€
Exercici 2022: 35.354,86€. Aquesta aportació quedarà condicionada a la presentació del
tancament definitiu de la gestió de la piscina municipal amb l’aportació de l’auditoria del
exercici de 2021.
Sisè.- SOL·LICITAR al Club Natació Molins de Rei, un Pla de viabilitat de la gestió de la
instal·lació fins a la finalització de la concessió, març del 2027.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord al Club Natació Molins de Rei i TRASLLADAR-HO als
Negociat d’Intervenció, Tresoreria i Esports.
12.- Aprovar el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i la Creu
Roja Espanyola al Baix Llobregat Centre per a projectes socials 2021-2025
(expedient núm. 47/2021/SUBCO)
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i la Creu Roja Espanyola al Baix Llobregat Centre per a projectes socials 2021-2025,
que s’adjunta com a Annex.
Segon.- FORMALITZAR la signatura del conveni.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR les despeses corresponents a les obligacions
municipals que es deriven del conveni, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import (€)

2021 (juliol a desembre)

3050.231101.48007

5.600€

2022 (gener a desembre)

La que correspongui

15.200€

2023 (gener a desembre)

La que correspongui

15.200€

2024 (gener a desembre)

La que correspongui

15.200€

2025 (gener a juny)

La que correspongui

9.600€

La despesa corresponent als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025 restaran suspeses
d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari
suficient i idoni.
Quart.- RECONÈIXER la despesa per import de 5.600€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3050.231101.48007 del pressupost municipal de 2021.
Cinquè.- NOMENAR com a coordinadora del projecte a la Cap del Negociat de Serveis
Social.
Sisè.- PUBLICAR el conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal
de transparència).
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Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la Creu Roja Baix Llobregat Centre i traslladar-ho al
Negociat de Serveis Socials, Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència.
13.- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Dia Universal de la Infància 2021 proposada
per UNICEF (expedient núm. 48/2021/MOCIO)
Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració de DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 2021
proposada per UNICEF
Segon.-. DONAR COMPTE d’aquest acord en les properes sessions del Consell d’Infants i
del Consell d’Adolescents de Molins de Rei.
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.- TRASLLADAR aquest acord a UNICEF Comité Español i UNICEF Comitè
Catalunya.
14.- Aprovar el Manifest del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’erradicació de
la violència contra les dones i les nenes 2021 (expedient núm. 49/2021/MOCIO)
Primer.- APROVAR el Manifest del 25 de novembre, Dia Internacional de l’erradicació de
la violència vers les dones i les nenes 2021.
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 a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
15.- Aprovar el Manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021
(expedient núm. 50/2021/MOCIO)
Primer.- APROVAR l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb
Discapacitat, amb motiu del dia 3 de desembre de 2021.
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, Associació de
Familiar Salut Mental Baix Llobregat, Once, Acosu i Espai de Vida Independent i
traslladar-lo als Negociats de Sanitat i Serveis Socials.
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16.- Aprovar l'equilibri financer de l'Escola Bressol Municipal El Molí dels cursos
2018-19 i 2019-20 i aprovar els preus aplicables i l'harmonització pel curs 2021-22 i
següents (expedient núm. 4/2021/CONSE)
Primer.- APROVAR l’equilibri financer de l’Escola Bressol El Molí del curs 2018-2019, per
un dèficit de finançament per un import de 7.474,44€ (set mil quatre-cents setanta-quatre
euros amb quaranta-quatre cèntims).
Segon.- APROVAR l’equilibri financer de l’Escola Bressol El Molí del curs 2019-20, per un
dèficit de finançament per un import d’11.645,32€ (onze mil sis-cents quaranta-cinc euros
amb trenta-dos cèntims).
Tercer.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER la despesa corresponent a l’equilibri
esmentada, a nom de El Cargol de Molins SCP ,amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA

IMPORT ANUAL

N.3040.323101.48002-gestió EBM El Molí

EXERCICI
COMPTABLE
19.119,76 €
2021

Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit aprovada pel Ple
en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2021.
Quart.- MANTENIR les tarifes aplicables i l’harmonització de l’Ajuntament de Molins de Rei
per al curs 2021-2022 per un màxim de 54 places i per un màxim de 61 per als propers
cursos, dels diferents serveis de l’EB El Molí, mentre no es resolgui l’auditoria del curs
2020-2021, següents:
Import preus
2019-2020
Servei d’escolarització
Servei d’acollida fix
Servei d’acollida eventual

curs

339,91€
71,72€
19,05€

Import
taxa
(famílies)
183,79€
34,91€
9,28€

Import
subvenció
Ajuntament
156,12€
36,81€
9,77€

Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent pel curs 20212022, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3040.323101.48001 Transferències corrents
harmonització de preus LIM el Molí, per un màxim de 54 alumnes següents:
Període
setembre a desembre 2021: escolarització i acollida
gener a juliol 2022: escolarització i acollida
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Supeditar aquest acord a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit aprovada pel Ple
en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2021. La despesa corresponent a l’exercici 2020
restarà suspesa d’executivitat i condicionada la seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit
pressupostari suficient i idoni
Sisè.- NOTIFICAR els acords a El Cargol de Molins, SCCL, i TRASLLADAR-LOS al
Negociat de Control de Gestió i a la Intervenció municipal.
17.- Aprovar la participació definitiva en el finançament de l'Escola Bressol La Traca
per al curs 2018-19 i 2019-20 i aprovar el preu de participació provisional en el
finançament per al curs 2021-22 (expedient núm. 5/2021/CONSE)
Primer: APROVAR l’equilibri econòmic financer en la gestió de l’EB la Traca, per un excés
de finançament per un import de 25.314,52€ (vint-i-cinc mil tres-cents catorze euros amb
cinquanta-dos cèntims), com a tancament del curs 2018-19.
Segon: APROVAR l’equilibri econòmic financer en la gestió de l’EB la Traca, per un excés
de finançament per un import de 32.592,28€ (trenta-dos mil cinc-cents noranta-dos euros
amb cint-i-vuit cèntims), com a tancament del curs 2019-2020.
Tercer: APROVAR la devolució de l’excés de finançament per a la gestió de l’EB La Traca,
per un import total de 57.906,80€, amb un pagament de 19.119,76€ més el pagament
fraccionat en 10 mesos (d’octubre 2021 a juny de 2022) de 38.787,04 €, amb quotes de
3.878,70 € mensuals, per un import a ingressar durant l’exercici de 2021 de 30.755,86€ i
durant l’exercici de 2022 de 23.272,20€.
Quart: ORDENAR a la Tresoreria Municipal la compensació en els pagaments a l’empresa
concessionària dels imports de devolució esmentats a l’acord tercer.
Cinquè: APROVAR el preu provisional del mòdul de participació de l’Ajuntament de Molins
de Rei per al curs 2021-2022 i següents, per un import de 3.294,94€ per alumne i curs, que
suposa una mensualitat de 299,54€, i fins a un màxim de 82 alumnes, mentre no es
resolgui l’auditoria del curs 2021-2022
Sisè: AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa màxima corresponent pel curs 2019-20,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària N.3040.323101.22794, Gestió EBM La Traca
següent:
Període
octubre a desembre 2021
Gener a juliol 2022

Import
Pressupost
98.249,12€
2021
171.935,96€
2022

La despesa corresponent a l’exercici 2021 restarà supeditada a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdit (suplement de crèdit 4/2021) aprovat pel Ple Municipal
celebrat el 27 d’octubre de 2021.
La despesa corresponent a l’exercici 2022 restarà suspesa d’executivitat i condicionada la
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni
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Setè: NOTIFICAR aquest acord a la Cooperativa El Cargol de Molins SCCL i
TRASLLADAR-LO al Departament d’Educació, Tresoreria i Intervenció als efectes que
s’escaiguin.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
18.- Qüestions sobrevingudes
D – MOCIONS
19.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM Molins de
Rei per al traspàs real de rodalies a la Generalitat. (expedient núm. 51/2021/MOCIO)
20.- Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem
relativa a l’oferta de treball de l’empresa logística DSV del Polígon Industrial Les
Llicorelles (expedient núm. 54/2021/MOCIO)
21.- Moció conjunta dels Grups Municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem
per recuperar els drets dels treballadors i treballadores i derogar la reforma laboral.
(expedient núm. 53/2021/MOCIO)
22.- Moció del grup municipal del PSC Molins de Rei en motiu dels 90 anys del vot de
les dones. (expedient núm. 52/2021/MOCIO)
23.- Precs i preguntes.
24.-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, 19 de novembre de 2020

Xavi Paz Penche

L'Alcalde
22/11/2021 14:20:27
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