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CONVOCATÒRIA          Núm. 11/2022/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 20 
de juliol de 2022 a la Sala de sessions de la Casa Consistorial a les 18:30 hores en 
primera convocatòria, d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari i urgent 7/2022 de data 10 
de maig de 2022, i dels esborranys de les actes dels plens ordinaris 8/2022 de data 
31 de maig de 2022 i 9/2022 de data 30 de juny de 2022.-

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Exp.13/2022/DCADC).-

3.- Donar compte del resultat del pla de control financer de l’exercici 2021 (Exp. 
5/2022/SEECO).-

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- Aprovació del Compte general de l’exercici 2021. (Exp. 2/2022/CECOM).-

Primer.- Informar favorable i definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Molins 
de Rei corresponent a l’exercici 2021.

Segon.- Sotmetre al Ple de la corporació el Compte General de l’exercici 2021 per a la 
seva aprovació.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I 
DE L’ÀREA D’ALCALDIA.

5.- Proposta de Designació Espai Clara Campoamor. (Exp. 3/2022 DNVIA).-

Primer.- Aprovar la designació de l’espai públic situat entre el carrer del Molí i el carrer de 
Pere Calders amb el nom d’ESPAI DE CLARA CAMPOAMOR.

Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies 
mitjançant edictes que es publicaran al BOPB, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, durant el qual podran presentar-se al•legacions o reclamacions. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a: 

• Al Sr. Miguel Zaragoza Alonso, portaveu del Grup Municipal Socialista, com a
promotor de la iniciativa. 
• Als serveis tècnics municipals, per a procedir a la senyalització d’aquest espai.
• Als mitjans de comunicació locals i a les entitats de Molins de Rei, per al seu
coneixement.

6.- Aprovació del calendari oficial de festes laborals per a l’any 2023 (Exp. 
3/2022/GESHO).-

Primer.- Proposar el dilluns 5 de juny i el divendres 29 de setembre (festa major Sant 
Miquel), com a les dues festes locals del 2023 per al terme municipal de Molins de Rei, que 
inclou els Caserius de La Rierada, de Sant Bartomeu de la Quadra i de Vallpineda.

Segon.- Notificar la proposta al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya.

Tercer.- Comunicar la proposta a la Direcció de Serveis de l’Àrea d’ASP i als coordinadors 
dels diferents àmbits de l’Ajuntament

7.- Modificació del Pressupost 2022. Crèdit Extraordinari 4/2022 i Suplement de 
Crèdit 2/2022 (Exp. 87/2022/MOPRE i 88/2022/MOPFRE).-

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2022 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRCRÈDIT EXTRAORDINARI 4/2022 161.324,00 €
SUSUPPLEMENT DE CRÈDIT 2/2022 857.556,43 € 

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.
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8.- Modificació del Pressupost 2022. Suplement de Crèdit 3/2022 (Exp. 
89/2022/MOPRE).-

Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2022 
següents:

TIPUS NÚMERO IMPORT
SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2022 39.535,35 €

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.

9.- Modificació del Pressupost 2022. Crèdit Extraordinari 5/2022. (Exp. 
94/2022/MOPRE).-

Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació del Pressupost 2022 següent:

TIPUS NÚMERO IMPORT
CRÈDIT EXTRAORDINARI 5/2022 50.000 €

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

10.- Aprovar la moció d’Amnistia Internacional a favor de l’assignació del 25% del 
pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària. (Exp. 24/MOCIO/2022).-

Primer.- APROVAR la Moció a favor de l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de 
salut a l’atenció primària.

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 aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l’entitat Amnistia Internacional 
Catalunya, i TRASLLADAR-HO al Negociat de Transparència i de Comunicació.
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C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

11.- Qüestions sobrevingudes.-

D – MOCIONS

12.- Moció del grup municipal la CUP-AMUNT de condemna dels fets de Melilla i en 
defensa dels drets humans. (Exp. 25/2022/MOCIÓ).-

13.- Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem 
per la millora del servei municipal d’autobús, línia MB3, que presta servei als barris 
de muntanya. (Exp. 26/2022/MOCIÓ).-

E- ALTRES

14.- Renúncia de la regidora Sra. Ana Maria Aroca de Maya, al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. (Exp. 1/2022/RENPRE).-

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,  14 de juliol de 2022

L'Alcalde

15/07/2022  11:37:37

Xavi Paz Penche


		2022-07-15T11:37:37+0200
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB




