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Núm. 1/2022/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 27
de gener de 2022, 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
novembre de 2021.

14/2021 de data 25 de

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm. 3/2022/DCADC)
3.- Donar compte del decret d’alcaldia número 2014, de 16 de desembre de 2021, de
cessament com a personal eventual a un tècnic de comunicació de l’Àrea d’Alcaldia
(Expedient núm. 62/2021/SITPE)

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
4.- Autoritzar la compatibilitat d’un funcionari per exercir activitat privada
(1/2022/LIPEE).
Primer.- DECLARAR la compatibilitat d’un funcionari de carrera per realitzar activitat
privada per compte pròpia i aliena consistent en desenvolupar tasques de docència i
peritació judicial en Documentoscopia, Grafologia i Grafística, fora de l’horari laboral i
sense que en cap es pugui superar el 50% de jornada laboral ordinària a l’Ajuntament de
Molins de Rei i en cas d’exercir-ho per compte aliena l’empresa per la qual exercicis
l’activitat no hauria d’estar contractada ni prestar cap tipus de servei a l’Ajuntament 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
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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.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
5.- Renovació de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PAES) i
redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). (Expedient núm.
4/2021/APPAB)
Primer.- RENOVAR el seu compromís d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i
l’Energia (PAES) aprovat pel Ple del 2 de desembre de 2009 on s’assumia el compromís
de reduir emissions en més d’un 20% l’any 2020.
Segon.- L’Ajuntament de Molins de Rei fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2050 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del
55 per cent pel 2030 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energia
renovables.
Tercer.- L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a elaborar un Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini de dos anys des de la data de la
renovació de l’adhesió al Pacte. El document inclourà una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es comptarà
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Quart.- TRASLLADAR el present acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona i a l’Oficina Europea del Pacte (CoMo).
Cinquè.- DONAR difusió d’aquest acord al web municipal.
Sisè.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels convenis o altres fórmules adients que
siguin necessaris per al desenvolupament del present acord.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA
VILA
6.- Aprovació Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025. (Expedient
3/2021/APPAB)
Primer.- Aprovar el Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025, adjunt en ANNEX 1.
Segon.- Notificar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i
al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Tercer.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal.
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Quart.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins l’aprovació del proper Pla.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

7.- Qüestions sobrevingudes

D – MOCIONS
8.- Moció del Grup Municipal de Molins Camina-Podem per entrar a formar part de
l’operador energètic metropolità i per iniciar l’expedient per a l’exercici per part
d’aquest Ajuntament de l’activitat econòmica de comercialització d’energia i la gestió
integral d’instal·lacions solars per mitjà de l’empresa pública tractament i selecció
de residus, SA (Tersa), en règim de lliure concurrència. (Expedient 1/2022/MOCIÓ)
9.- Moció d’ ERC Molins de Rei per l’augment de català en el fons de la Biblioteca el
Molí. (Expedient 2/2022/MOCIÓ)
10.- Moció del grup municipal de Molins en Comú sobre la necessitat d’actuacions
urgents en la mobilitat de la vila respecte a les bicicletes i els Vehicles de Mobilitat
Personal (VMP). (Expedient 3/2022/MOCIÓ)
11.- Moció conjunta dels grups municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya,
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista, Molins en Comú, Molins
Camina-Podem i Ciutadans, al ple de l’Ajuntament del dia 27 de gener de 2022
relativa a la implementació del servei de competència municipal Museu-Centre d’Art i
Cultura del Renaixement de Molins de Rei. (Expedient 4/2022/MOCIÓ)
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, 21 de gener de 2022

Xavi Paz Penche

L'Alcalde
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