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CONVOCATÒRIA          Núm. 14/2022/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 3 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

1.- Aprovació del següent esborrany d’acta:.- 

- 12/2022 Ple ordinari de data 27 de setembre de 2022

2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal Molins Camina-
Podem i aprovar-ne la seva difusió (Expedient núm. 4/2022/ORPOL).-

3.- Donar compte dels canvis del grup municipal de Molins Camina-Podem en la 
composició de les corresponents Comissions Informatives (Expedient núm. 
3/2022/ORPOL).-

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (Expedient 17/2022/DCADC).-

5.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 3r trimestre 
del 2022, i Morositat (Expedient. 8/2022/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.

6.- Prórroga del conveni de col•laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera – 
Màster en hisenda Autonómica i local: Economia i gestió- i l’Ajuntament de Molins 
de Rei (Expedient. 8/2022/CONVE).-
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Primer.- Aprovar l’ampliació per 6 mesos la durada de les pràctiques de l’estudiant , 
concretament del 15 de novembre de 2022 fins al 14 de maig de 2023, a la Regidoria 
d’Economia i Finances de l’Ajuntament de Molins de Rei.

Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa corresponent a la col•laboració amb el 
programa de pràctiques del màster en Hisenda Autonòmica i Local aportant a la Fundació 
Bosch i Gimpera per la quantitat de set mil nou-cents vuitanta euros (7.980 €), amb càrrec 
a les aplicacions pressupostàries següents:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2022 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i Gimpera 1.995 €
2023 2020/944101/48000 Conveni Fundació Bosch i Gimpera 5.985 €

Tercer.-  Renovar el NOMENAMENT com a supervisor de les pràctiques a l’Interventor 
accidental.

Quart.- Traslladar aquest acord a la Fundació Bosch i Gimpera.

Cinquè.- Notificar aquest acord al negociat d’Intervenció i al Negociat de Transparència 
per la inclusió al web municipal (portal de transparència).

7.- Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
(Expedient. 4/2022/APPAB).-

Primer.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Molins de Rei, així com els 
documents annexos del mateix.

Segon.- Dur a terme totes les accions que siguin necessàries per fer efectiu aquest Pla de 
Mesures Antifrau i per garantir el seu compliment.

Tercer.- Publicar el present acord al BOPB amb l’enllaç al Pla de mesures antifrau del qual 
es donarà coneixement a tota l’organització mitjançant la seva publicació a la intranet 
corporativa, així com la seva publicació al Portal de transparència de l’Ajuntament.

8.- Expedients de Modificació de Pressupost Suplement de Crèdit 4/2022 
(Expedient. 145/2022/MOPRE), Crèdit Extraordinari 7/2022 (Expedient. 
146/2022/MOPRE) i Crèdit Extraordinari 8/2022 (Expedient. 147/2022/MOPRE).-

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

TIPUS  NÚMERO IMPORT
SUPLEMENT DE CRÈDIT  4/2022 593.565,98 €
CRÈDIT EXTRAORDINARI  7/2022 109.925,66 €
CRÈDIT EXTRAORDINARI  8/2022 133.898,60 €

Segon.- Publicar aquest acord, referent al Suplement de Crèdit 4/2022 i Crèdit 
Extraordinari 7/2022, 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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Tercer.- Establir que la modificació de crèdit proposada referent al Crèdit Extraordinari 
8/2022 sigui immediatament executiva després del seu acord.

Quart.- Publicar aquest acord, referent al Crèdit Extraordinari 8/2022, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el Taulell d’anuncis de la Corporació per un període de vuit dies, 
segons RD el què disposa l’article 23 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre . 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 de l’article 15 de les Bases d’execució del Pressupost 2022. 
(Expedient. 144/2022/MOPRE).-

Únic.- incloure a l’article 15 d’ampliació de crèdits, el concepte d’ingrés i l’aplicació 
pressupostària de despesa següent:

D 4210 172201 21002 Manteniment horts urbans
I 2130 931101 33900 Taxa ocupació i ús temporal horts urbans

10.- Expedient de Modificació de Pressupost Suplement de Crèdit 5/2022 (Expedient 
148/2022/MOPRE).-

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

TIPUS NÚMERO IMPORT
SUPLEMENT DE CRÈDIT 5/2022 10.000 €

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 SOSTENIBILITAT I TERRITORI

11.- Designació del Ple de les entitats ciutadanes i/o persones interessades d’acord 
amb l’art. 13 normativa PEPHA. (Expedient 1/2022/PLAES).-

Primer.- Designar a l’Associació d’Amics del Museu de Molins de Rei com a entitat 
ciutadana interessada, d’acord amb l’article 13 de la Normativa del PEPHA.

12.- Aprovació de la licitació del servei de neteja viària, recollida i transport de 
residus del municipi de molins de rei. (Expedient 3/2022/COHSE).-

Primer.- Declarar la urgència en la tramitació de l’expedient de contractació del “Servei de 
Neteja viària, recollida i transport de residus del municipi de Molins de Rei”, i reduir a la 
meitat els terminis per licitar, adjudicar i formalitzar el contracte, d’acord amb l’article 119 
de la LCSP.
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Segon.- Aprovar l’expedient de contractació de Servei de Neteja viària, recollida i transport 
de residus del municipi de Molins de Rei, amb un valor estimat del contracte de 
17.048.837,39 €, IVA exclòs.

Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de clàusules 
Tècniques Particulars, que hauran de regir la contractació, mitjançant procediment Obert, 
regulació harmonitzada i tramitació urgent, del contracte de serveis esmentat.

Quart.- Autoritzar la despesa que comporta l’execució d’aquest servei per import de 
11.699.343,17 € (IVA inclòs), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

(i) Prestació del servei de neteja viària:

Exercici Aplicació pressupostària Import
2023 4320 163201 22700 4200 1.037.310,77 €
2024 4320 163201 22700 4200 1.661.634,16 €
2025 4320 163201 22700 4200 1.689.796,65 €
2026 4320 163201 22700 4200 1.718.522,37 €
2027 4310 163201 22700 4200 582.607,53 €

(ii) Recollida i transport de residus:

Cinquè.- Convocar la licitació del contracte de referència.

Sisè.- Exposar al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el Perfil del contractant de la 
corporació, i en el DOUE, als efectes de presentació de proposicions per a les empreses 
interessades, durant el termini de 33 (trenta-tres ) dies naturals, comptats, des de la data 
de l’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

Setè.- Donar trasllat  d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al Departament de 
Via Pública i Manteniment i al Departament de Serveis Jurídics.

13.- Aprovació de la relació de preus contradictoris i la modificació del contracte de 
les obres del projecte per a la rehabilitació i recuperació del Palau Requesens. 
(Expedient 4/2022/COOOB).-

Primer.- Aprovar de conformitat amb el que disposa l’art. 242.2 de la LCSP, la relació de 
Preus Contradictoris subscrits entre la Direcció facultativa de l’obra i el representant de 
l’empresa adjudicatària, generats en l’execució de les obres del Projecte per a la 

Exercici Aplicació pressupostària Import
2023 4320 162101 22700 4320 811.422,28 €
2024 4320 162101 22700 4320 1.236.040,44 €
2025 4320 162101 22700 4320 1.255.325,60 €
2026 4320 162101 22700 4320 1.274.996,45 €
2027 4320 162101 22700 4320 431.686,91 €
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Rehabilitació i recuperació del Palau Requesens amb un import de 140.084,97 €, IVA 
exclòs, que comporta un increment en l’import adjudicat, entenent que queda incorporat a 
tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici de la tramitació inherent 
a aquest tipus de modificacions.

Segon.- Aprovar  la modificació del contracte de les obres del Projecte per a la rehabilitació 
i recuperació del Palau Requesens adjudicat a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, 
amb CIF B08948267, per import de 140.084,97€, IVA exclòs, suposant un increment del 
6.002497 % sobre el total de l’import adjudicat.

Tercer.- Requerir a l’empresa  URCOTEX INMOBILIARIA, SLU, amb CIF B08948267, a 
què presenti dins el termini de 15 dies naturals des de la notificació del present acord, 
l’acreditació d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 7.004,25 €, que 
correspon al 5% de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de 
fiança, en qualsevol de les modalitats previstes en l’article 108 de la LCSP.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa per l’import total 169.502,81 € (IVA inclòs), que es 
farà efectiva amb càrrec del pressupost 2022 d’acord amb el detall següent:

Aplicació pressupostària Import Document 
comptable

(N) 4020/336101/62200 106.465,40 € RC33866
(S) 4020/336101/62201   63.037,41 € RC33867

Cinquè.- Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte de les obres del Projecte 
per a la Rehabilitació i recuperació del Palau Requesens, demanada per la Direcció 
facultativa de les obres, en un màxim de 2 mesos, essent el 24 de desembre de 2022, la 
data límit per a la seva finalització.

Sisè.- Formalitzar la modificació del contracte en document administratiu, una vegada 
dipositada la nova fiança.

Setè.- Publicar aquesta modificació al Perfil del contractant de l’Ajuntament i al Registre 
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Vuitè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits 
següents: 

· NOTIFICACIONS: a  l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA, SLU.
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, 

Serveis Jurídics i a l’Oficina Tècnica i Obres Públiques.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES

14.- Aprovar l'acord individual de l'alumna de l'institut Bernat el Ferrer per l'activitat 
formativa en el desenvolupament de la beca de formació, pel curs 2022-2023. 
(Expedient. 32/2022/CONIN).-
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Primer.- Aprovar l’acord individual per a l’activitat formativa en el desenvolupament de la 
beca de formació per al curs 2022-2023, a la Direcció de l’Àrea de Serveis a les persones 
de l’Ajuntament de Molins de Rei de l’alumne: 

Segon.-  Donar d’alta a la Seguretat Social com a becari a l’alumne participant, en horari 
de dilluns a divendres, a partir del 17 d’octubre de 2022 i fins a completar les 1000h de 
formació en estada Dual. 

Tercer.- Realitzar la gratificació econòmica de 4,73€/hora, a raó de 425,7€ €/mes, 
d’octubre de 2022 a juliol de 2023, abonant l'import al compte bancari que ha aportat 
l’alumna participant i que figuren a l'expedient en document separat.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a les despeses esmentades amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA

IMPORT 
BEQUES

EXERCICI
COMPTABLE

OBSERVACIONS
I NOTES

N/3040/320001/48001 1.277€ 2022 Del 12 d’octubre al 31 de 
desembre de 2022

A DETERMINAR 2.979€ 2023 De l’1 de gener al 31 de juliol de 
2023 

Cinquè.- Designar a la regidora d’Educació, Esther Espinosa Garcia, per la signatura dels 
documents que es derivin d’aquest acord.-

Sisè.- Designar com a responsable de l’alumne en pràctiques a Josep Ibáñez Coma, 
coordinador de l’Àrea de Serveis a les persones.-

Setè.- Notificar aquest acord a l’Institut Bernat el Ferrer, al negociat de Personal i 
Organització, i als negociats de Serveis Jurídics, Educació, Àrea de Serveis a les 
persones, Tresoreria i Intervenció.-

15.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a la creació de la Càtedra UB d'Estudis del 
Renaixement de Molins de Rei (Expedient. 33/2022/CONIN).-

Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a la creació de la càtedra UB d’estudis del Renaixement 
de Molins de Rei, que s’adjunta com a Annex.

Segon.- Formalitzar la signatura del conveni. 

ALUMNE DNI Departament INSS
AGT *0310Q Àrea de Serveis a les persones 081371893601
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Tercer.- Autoritzar i disposar les despeses corresponents a les obligacions municipals que 
es deriven del conveni, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 

Exercici Aplicació pressupostària Import (€)
2022 La que correspongui 20.000,00€
2024 La que correspongui 20.000,00€
2025 La que correspongui 20.000,00€

La despesa corresponent a l’exercici 2022 resta condicionada a l’aprovació definitiva de 
l’expedient de modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari núm. 7/2022. Les 
corresponents als exercicis 2024 i 2025 restaran suspeses d’executivitat i condicionada  la 
seva eficàcia a la disponibilitat de crèdit pressupostari suficient i idoni.

Quart.- Nomenar com a responsable del conveni al Cap del Negociat de Cultura.

Cinquè.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat:
- Publicació de l’acord d’aprovació del conveni en el DOGC.
- Enviament del conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 

la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació.
- Publicació del conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei 

(portal de transparència). 

Sisè.- Notificar aquest acord a la Universitat de Barcelona i traslladar-ho al Negociat de 
Cultura, Patrimoni, Intervenció, Serveis Jurídics i Transparència. 

16.- APROVAR la sol•licitud de la signatura d’un conveni interadministratiu amb el 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la regulació de la 
provisió de places de la Llar d’avís municipal Dr. Josep Mestre assignades, en règim 
de col•laboració, per a un total de 30 places residencials i 9 places de centre de dia 
(Expedient. 34/2022/CONIN).-

Primer: Aprovar la sol·licitud de la signatura d’un conveni interadministratiu entre aquest 
Ajuntament i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la 
regulació de la provisió de places de la Llar d’avís municipal Dr. Josep Mestre assignades, 
en règim de col·laboració, per a un total de 30 places residencials i 9 places de centre de 
dia, amb els codis següents:

· RGG Llar Municipal D’Avis Dr. Josep Mestre, codi S00689
· CDGG Centre de Dia de la Llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre, codi S02752

Segon.- Autoritzar a l’Alcaldia per a la signatura del conveni. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya i traslladar-lo al Negociat de Serveis Socials i de Serveis Jurídics.

17.- APROVAR l’adhesió a la Declaració de suport a les dones iranianes del 
Parlament de Catalunya (Expedient. 56/2022/MOCIO).-
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Primer.- Aprovar l’adhesió a la Declaració de suport a les dones iranianes del Parlament 
de Catalunya.

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 al Congrés, al Parlament de Catalunya i l’Institut Català 
de la Dona.  

18.- APROVAR l’adhesió a la Declaració d’Unicef del Dia Mundial de la Infància 2022 
(Expedient. 57/2022/MOCIO).-

Primer.- Aprovar l’adhesió a la Declaració d’Unicef del Dia Mundial de la Infància 2022, 
sota el lema “drets i emocions”.

Segon.- Renovar el compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF per garantir 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants a Molins de Rei i garantir l’aplicació, 
la implicació i el compromís d’aquest Ajuntament a liderar accions per millorar la qualitat de 
vida i els drets dels infants de la vila.

Tercer.- 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).

Quart.- Comunicar aquest acord per tal que se’n doni compte a la propera sessió del 
Consell Escolar Municipal, del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Molins de 
Rei.

Cinquè.- Notificar aquests acords a UNICEF Comité Español i UNICEF Comitè Catalunya.

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

19.- Qüestions sobrevingudes.-

D – MOCIONS

20.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’aprovació 
del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació (Expedient. 
58/2022/MOCIO).-

21.- Precs i preguntes.-

22.-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,  28 d’ octubre de 2022

L'Alcalde

28/10/2022  18:14:34

Xavi Paz Penche
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