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Núm. 5/2022/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 31
de març de 2022, a la sala de sessions de la Casa Consistorial a les 18:00 hores en
primera convocatòria, d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1.- Declaració Institucional contra la guerra a Ucraïna.
2- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari 01/2022 de data 27 de gener de
2022 i esborrany de l’acta del Ple extraordinari 2/2022 de data 2 de febrer de 2022.
A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (Expedient núm. 7/2022/DCADC).
4.- Donar compte al ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
(Expedients núm. 1/2022/LIQUI i 15/2022/MOPRE).
5.- Donar compte al ple de la corporació de l'adjudicació del contracte d'emergència
de les obres de substitució de col·lector al carrer de l'església i reposició de
paviment. (Expedient núm. 5/2022/DCADC).
6.- Donar Compte al ple de l’aprovació de la Declaració conjunta de l’Observatori de
les Dones en els Mitjans de Comunicació, del qual en formem part, respecte del
tractament que alguns mitjans de comunicació apliquen a la informació sobre els
assassinats masclistes. (Expedient núm. 6/2022/DCADC).

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES
7.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i la
Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques
Municipals (XBM) de la Biblioteca El Molí 2022-2025. ( Expedient núm. 7/2022/CONIN).
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Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de
Rei i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques
Municipals (XBM) de la Biblioteca El Molí 2022-2025, que s’adjunta com a Annex.
Segon.- Formalitzar la signatura del conveni.
Tercer.- Preveure les despeses corresponents a les obligacions municipals que es deriven
del conveni, relatives a l’adquisició de llibres i a la promoció de la lectura, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària

Import anual

Exercici comptable

La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui
La que correspongui

24.000 €
24.000 €
24.000 €
24.000 €

2022
2023
2024
2025

Aquesta despesa resta supeditada a l’existència de crèdit en els Pressupostos municipals
dels exercici comptables esmentats.
Quart.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat: Publicació del conveni en el
web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal de transparència).
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona i traslladar-ho als Negociats d’Intervenció, de Tresoreria, a la Directora de la
Biblioteca el Molí, de Serveis Jurídics i de Transparència.
8.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctica
esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar. ( Expedient núm. 1/2022/BASUB).
Primer.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament les Bases reguladores per a
l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar.
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.- Comunicar aquest acord al Negociat d’Infància i Famílies, d’Esports, al de Rendes,
al d’Intervenció, de Serveis Jurídics i de Transparència.
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C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
9.- Qüestions sobrevingudes
D – MOCIONS
10.- Moció del grup municipal la CUP – AMUNT a proposta de la Unió Sindical de
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs) pel
compromís de l’Ajuntament de Molins de Rei amb el model educatiu de la immersió
lingüística. (Expedient núm. 10/2022/MOCIO)
11.- Moció conjunta dels grups municipals Molins Camina-Podem i Molins en Comú
per instar la UE a desvincular el preu del gas de l’electricitat. (Expedient núm.
11/2022/MOCIO)
12- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC, Molins Camina-Podem i Molins en
Comú sobre la declaració de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments solidaris amb
el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble
Sahrauí en suport al dret d'autodeterminació del poble Sahrauí. (Expedient núm.
13/2022/MOCIO)
13.- Moció del grup municipal Cup-Amunt per l’ampliació dels serveis prestats per
l’empresa pública Molivers societat municipal, S.L., i per la democratització del seu
consell d’administració. . (Expedient núm. 14/2022/MOCIO)
14.- Moció del grup municipal d’ERC en defensa del cànon de residus de Catalunya.
(Expedient núm. 15/2022/MOCIO).
15.- Precs i preguntes.
16.-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, 25 de març de 2022

Xavi Paz Penche
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