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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 24 
de novembre 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

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient 18/2022/DCADC).-

2.- Donar compte al Ple del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa, dades del 3r trimestre del 2022 (Expedient. 
9/2022/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.

3.- Modificació de l’acord de condicions del personal funcionari/Conveni Col•lectiu 
del personal laboral en relació a diversos acords assolits a la comissió paritària 
negociadora. (Expedient 2/2022/RELAB).-

Primer.- Modificar l’Annex 1 Apartat 2) Àrea d’Economia i serveis generals subapartat b) 
Cementiri municipal de l’Acord de Condicions de treball del personal funcionari i el Conveni 
Col·lectiu del personal laboral i aprovar la nova regulació horària del personal del cementiri, 
en els següents termes:

“Annex 1. Personal amb horaris especials

2) ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

Cementiri municipal

De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h
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Segon.- Modificar l’Annex 1 Apartat 3) Àrea de Serveis a les Persones subapartat 
Consergeries b) Consergeria d’Escoles de l’Acord de Condicions de treball del personal 
funcionari i el Conveni Col·lectiu del personal laboral i aprovar la nova regulació horària del 
personal del consergeria durant el mes de setembre, en els següents termes:

“Annex 1. Personal amb horaris especials

3) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Consergeries
b) Consergeria d’Escoles

Durant el mes de setembre de cada curs l’horari serà el següent:

De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h i de 15 a 17 h

Tercer.- Modificar l’article 21.1 Permisos retribuits de l’Acord de Condicions de treball del 
personal funcionari i el Conveni Col·lectiu del personal laboral afegint un nou permís
per compensar les vacances que no es podrien fer pel diferent sistema de meritació en el 
cas d’incorporació de persones d’estructura des d’una altra feina que les calculen segons 
l’any natural, amb el següent redactat:

v) Permís per compensar vacances pel personal de nova incorporació

En el supòsit que s'incorpori personal a aquesta Corporació de forma estructural des d’una 
altra feina, a la qual està d’alta des de l’1 de gener de l’any en qüestió, on la meritació de 
les vacances es computi dintre de l’any natural i sempre que no hagi gaudit dels 22 dies 
hàbils de vacances anuals retribuïdes, l'empleat/ada tindrà dret a un permís retribuït, 
equivalent als dies de vacances que hagués meritat aplicant el criteri de l'any natural a 
comptar des de la data d’ingrés en aquesta administració, descomptant els dies de 
vacances que li correspondrien de l’Ajuntament segons el criteri vigent.

Aquest permís decaurà en el moment que canviï el criteri de meritació de les vacances a 
l’any natural.

Quart.- Modificar l’article 17.2 Flexibilitat horària del personal d’oficines de l’Acord de 
Condicions de treball del personal funcionari i el Conveni Col·lectiu del personal laboral 
afegint un nou permís per contemplar una flexibilitat de 2 hores en comptes d’1’5 h, amb el 
següent redactat:

“Art.17 Horari de treball

17.2.- S’estableix flexibilitat horària diària de 2 hores d’entrada/sortida per al personal 
d’oficines amb horari ordinari. El marge de flexibilitat a l’entrada serà de 07:30 a 09:30 h. i 
el de sortida de 14:30 a 16:30 hores, amb els següents condicionants:

Que es garanteixi l’horari d’atenció al públic.



15/2022/PLE
Secretaria

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

Que es garanteixi l’autonomia del personal que en faci ús per obrir i tancar el centre de 
treball.”

Cinquè.- Publicar l’acord aprovat pel Ple al BOPB i al DOGC .

Sisè.- Notificar aquest acord als membres de la Mesa de Negociació i a qualsevol altre 
interessat.
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

4.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’AMB pel finançament de les obres de restauració Pont de la Cadena al terme 
municipal de Molins de Rei (Expedient 32/2022/CONIN).-

Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’adjunta com a Annex.  

Segon.- Formalitzar la signatura del conveni. 

Tercer.- Adoptar el compromís amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  
4020/135101/76400 - Conveni AMB Restauració Pont de la Cadena del seu pressupost, un 
total de 557.203,96 euros IVA inclòs, amb la següent distribució anual: 

o 208.951,49 euros del seu pressupost per a 2023 
o 348.252,47 euros del seu pressupost per a 2024 

Les aportacions que corresponen a exercicis futurs estaran condicionades a l’aprovació 
dels corresponents pressupostos i a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada 
exercici.

En qualsevol cas, les parts mantindran els compromisos anuals d’aportació establerts 
malgrat les possibles variacions temporals en l’execució de les obres i la possible 
incidència de les mateixes en la planificació pressupostaria.

Quart.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat:
- Publicació del conveni al web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei 

(portal de transparència). 

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (l’altre part) i 
traslladar-ho al Negociat d’Oficina Tècnica, Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i 
Transparència. 

5.- Aprovació del Pla Director d’arbrat de Molins de Rei (Expedient 6/2022/PLAPR).-

Primer: Aprovar el Pla Director d’Arbrat de Molins de Rei, realitzat per l’empresa 
NATURALIA JARDINERS, SL.

Segon: Aprovar la implantació de les accions aprovades en el Pla Director d’Arbrat:



15/2022/PLE
Secretaria

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

· Adaptar-se a les necessitats i disponibilitats de l’Ajuntament, tant en les millores 
de la gestió i/o comunicació com de les inversions.

· Incorporar criteris de jardineria sostenible i adaptació al canvi climàtic.
· Potenciar la incorporació dels criteris per facilitar el desenvolupament i el 

manteniment de l’arbrat des de la seva concepció.
· Potenciar la diversitat de vegetació, l’augment del cromatisme i la floració.
· Planificar amb perspectiva de futur.
· Potenciar la connectivitat i la proximitat al ciutadà del verd urbà, així com la 

seva inclusió en les actuacions i planificació municipal.
· Proposar estratègies i accions comprensibles que es puguin aplicar en altres 

àmbits municipals.
· Contribuir als Objectius de Desenvolupament de l’Agenda 2030 de Nacions 

Unides, adoptats com a acord globals en les agendes internacionals:

Objectiu 11
Fer que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i 
sostenibles; i  més concretament l’objectiu 11.7 proporcionar 
accés universal a zones verdes i espais públics segurs.

Objectiu 13
Adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus 
efectes.

Objectiu 15
Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
concretament mitjançant l’objectiu 15.9 d’integrar en la 
planificació local els valors dels ecosistemes i la diversitat 
ecològica.

Tercer: Sol·licitar els recursos econòmics necessaris per garantir l’execució de les 
actuacions previstes en el Pla Director d’Arbrat.

Quart: Traslladar els acords del Ple municipal a l’empresa NATURALIA JARDINERS, SL, a 
tots els Negociats de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, al Negociat d’Intervenció municipal i 
al Cap de la Guàrdia Urbana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA 
VILA 

6.- Aprovació de delegació parcial a la Junta de Govern Local de la competència 
“d’exercici de les accions de recuperació de la possessió dels béns de domini 
públic” que disposa el Ple municipal. (Expedient 36/2022/AUTOR).-
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Únic.- Delegar parcialment a la Junta de Govern Local la competència que disposa el ple 
municipal “d’exercici de les accions de recuperació de la possessió dels béns de domini 
públic”, únicament respecte a la via pública.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

7.- Aprovar el Manifest del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 2022 (Expedient 59/2022/MOCIO).-

Primer.- APROVAR el Manifest del 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 2022.

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 Enreda’t per la (dis)capacitat, Gueopic, Associació 
EVI (Espai de Vida Independent) Salut Mental Baix Llobregat, Taller i Habitatges Alba, 
Fundació ECOM, Fundació ONCE.

8.- Aprovar el Manifest Institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de 
l’erradicació de la violència contra les dones i les nenes 2022 (Expedient 
60/2022/MOCIO).-

Primer.- APROVAR el Manifest Institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de 
l’erradicació de la violència contra les dones i les nenes 2022.

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.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

9.- Qüestions sobrevingudes.-

D – MOCIONS

10.- Moció del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) referent a 
les aportacions de la Generalitat de Catalunya als consorcis dels espais naturals del 
Baix Llobregat (Expedient 61/2022/MOCIO).-
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11.- Precs i preguntes.-

12.-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,  18 de novembre de 2022

L'Alcalde

18/11/2022  12:50:09

Xavi Paz Penche
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