
6/2022/PLE
Secretaria

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

CONVOCATÒRIA          Núm. 6/2022/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 
dimecres dia 27  d’abril de 2022 a la 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.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  03/2022  de data 23 de febrer 
de 2022 i del Ple extraordinari i urgent 04/2022 de data 25 de març de 2022.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient núm.8/2022/DCADC).

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia número 548 de data 4 d’abril de 2022 relatiu  
l’organigrama polític de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb les diferents àrees i 
regidories que les conformen, Decret d’Alcaldia número 617 de data 14 d’abril de 
2022 relatiu a designar representants d’aquest Municipi al Consell de Mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Decret d’Alcaldia número  615 de data 14 d’abril 
de 2022 relatiu a designar com a representant d’aquest  Municipi al Comitè Comarcal 
de la Creu Roja al Baix Llobregat Centre. (Expedients núm. 1/2022/ORPOL, 
13/2022/AUTOR I 14/2022/AUTOR)

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.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2022. Crèdit Extraordinari 1/2022 i 
Suplement de crèdit 1/2022 (Expedient núm. 37/2022/MOPRE i 38/2022/MOPRE)
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Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2022 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 1/2022 799.501,81 €
SUPLEMENT DE CRÈDIT 1/2022 1.350.380,74 €

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.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

5.- Aprovar l’adhesió a la Declaració Mundial de conscienciació sobre l’autisme, 2 
d’abril de 2022, de la Confederación de Autismo de España (Expedient 
núm.12/2022/MOCIO)

Primer.- APROVAR l'adhesió a la Declaració del Dia Mundial de Conscienciació sobre 
l'Autisme, 2 d'abril de 2022, de la Confederación de Autismo de España.

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 Confederació de Autismo de España.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

6.- Qüestions sobrevingudes

D – MOCIONS

7.- Moció de l’Unió de botiguers de Molins de Rei, diverses associacions de veins i 
l’Associació per a la Promoció del Transport  Públic per dur a terme un estudi de les 
necessitats d’aparcament a Molins de Rei i per a la creació de dos grans 
aparcaments subterranis a dues zones de la vila. (Expedient núm. 17/2022/MOCIO)

8.- Precs i preguntes.

9.-Torn obert de paraules.
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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 d’abril de 2022

L'Alcalde

22/04/2022  11:17:32

Xavi Paz Penche
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