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ACTA PLE 25/06/2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

ACTA NÚM. 9/2015 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 25 DE JUNY DE 2015.
A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les dinou hores i trenta-tres minuts del vinti-cinc de juny de dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la
Vila, en primera convocatòria, i sota la presidència del Sr. Alcalde, Joan Ramon Casals
Mata els regidors i regidores que tot seguit s’esmenten, per tal de celebrar la sessió
ordinària del Ple, a la qual han estat convocats en temps i forma.
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Antón Pedrola García
Sra. Laura Soto Segura
Sra. Eva Folquer Alonso
Sr. Xavi Paz Penche
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Roger Castillo Bosch
Sra.Mireia Romo Segura
Sr. Josep Raventós Fornós
Sr. Carles Ros Figueras
Sra. Sílvia Guillén i Navarro
Sr. Marc Rebulà i Pujol
Sr. Eduard Suárez i Rovira
Sr. Francisco José García Carrasco
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Pere García Padilla
Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.
Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria
d’aquesta sessió, número 9/2015 de data 19 de juny de 2015.
ORDRE DEL DIA
1.- Donar compte de la constitució dels Grups polítics municipals.
DONAR COMPTE
ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) I PORTAVEU DEL GRUP.
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
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Sr. Antón Pedrola García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Eva Folquer Alonso
Suplents:
Sra. Laura Soto Segura
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Laura Soto Segura
Sra. Eva Folquer Alonso
Suplents
Sr. Antón Pedrola García
Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sr. Antón Pedrola García
Sra. Eva Folquer Alonso
Sra. Carme Madorell Colomina
Suplents:
Sr. Ramon Sánchez Gil
Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sra. Carme Madorell Colomina
Sra. Laura Soto Segura
Sr. Antón Pedrola García
Suplents:
Sra. Eva Folquer Alonso
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sr. Antón Pedrola García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Eva Folquer Alonso
Suplents:
Sra. Laura Soto Segura

Portaveu del grup
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Titular:
Sr. Ramon Sánchez Gil
Suplent:
Sr. Antón Pedrola García
------ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
(PSC-CP) I PORTAVEU DEL GRUP.
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Suplents:
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Xavi Paz Penche
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Sra. Jessica Revestido Romero
Suplents
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Xavi Paz Penche
Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sra. Jessica Revestido Romero
Suplents:
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Sr. Xavi Paz Penche
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Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sr. Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Suplents:
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Sra. Jessica Revestido Romero
Suplents:
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Xavi Paz Penche
Portaveu del grup
Titular:
Sr. Xavi Paz Penche
Suplent:
Sr. Josep M Puiggarí Troyano
------ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) I PORTAVEU DEL GRUP .
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
Sr. Roger Castillo Bosch
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Mireia Romo Segura
Suplents:
Sr. Carles Ros Figueras
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Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sr. Josep Raventós Fornós
Sr. Roger Castillo Bosch
Sr. Carles Ros Figueras
Suplents
Sra. Mireia Romo Segura
Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sra. Mireia Romo Segura
Sr. Carles Ros Figueras
Sr. Roger Castillo Bosch
Suplents:
Sr. Josep Raventós Fornós
Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sr. Carles Ros Figueras
Sra. Mireia Romo Segura
Sr. Josep Raventós Fornós
Suplents:
Sr. Roger Castillo Bosch
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sr. Roger Castillo Bosch
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Mireia Romo Segura
Suplents:
Sr. Carles Ros Figueras
Portaveu del grup
Titular:
Sr. Roger Castillo Bosch
Suplent:
Sra. Mireia Romo Segura
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ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I PORTAVEU DEL GRUP.
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
Sr. Marc Rebulà Pujol
Suplents:
Sra. Sílvia Guillén Navarro
Sr. Eduard Suàrez Rovira
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sra. Sílvia Guillén Navarro
Suplents:
Sr. Marc Rebulà Pujol
Sr. Eduard Suàrez Rovira
Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sr. Marc Rebulà Pujol
Suplents:
Sr. Eduard Suàrez Rovira
Sra. Sílvia Guillén Navarro
Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sr. Eduard Suàrez Rovira
Suplents:
Sr. Marc Rebulà Pujol
Sra. Sílvia Guillén Navarro
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sra. Sílvia Guillén Navarro
Suplents:
Sr. Marc Rebulà Pujol
Sr. Eduard Suàrez Rovira
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Portaveu del grup
Titular:
Sra. Sílvia Guillén Navarro
Suplent:
Sr. Eduard Suàrez Rovira
------ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS,
MOLINS DE REI (C’s) I PORTAVEU DEL GRUP.
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
Sr. Francisco José García Carrasco
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sr. Francisco José García Carrasco
Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sr. Francisco José García Carrasco
Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sr. Francisco José García Carrasco
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sr. Francisco José García Carrasco
Portaveu del grup
Titular:
Sr. Francisco José García Carrasco
-------
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ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS
CAMINA (Molins Camina) I PORTAVEU DEL GRUP.
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
Sra. Ana María Aroca de Maya
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sra. Ana María Aroca de Maya
Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sra. Ana María Aroca de Maya
Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sra. Ana María Aroca de Maya
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sra. Ana María Aroca de Maya
Portaveu del grup
Titular:
Sra. Ana María Aroca de Maya
------ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA
PER CATALUNYA-VERDS (IC-V) ) I PORTAVEU DEL GRUP.
Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals
Titulars :
Sr. Pere García Padilla
Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori
Titulars:
Sr. Pere García Padilla
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Comissió Informativa de Desenvolupament i promoció estratègica local.
Titulars:
Sr. Pere García Padilla
Comissió Informativa de Serveis a les Persones
Titulars:
Sr. Pere García Padilla
Comissió Especial de Comptes
Titulars:
Sr. Pere García Padilla
Portaveu del grup
Titular:
Sr. Pere García Padilla
Sr. Alcalde:
Començarem el Ple Extraordinari de la Corporació del dia 25 de juny, que és el Ple de
cartipàs, i comencem els punts de l'Ordre del Dia que estan establerts. aquest Ple és una
mica diferent als habituals perquè és la llei la que determina l'Ordre del Dia de la majoria
de punts que avui hem de debatre. Sí que a l'hora de començar donem la benvinguda a
tota la gent que està asseguda a la Sala de Plens i que ens acompanya en aquest debat, a
tota la gent que ens acompanya des dels diversos mitjans de comunicació, especialment
Tv Molins de Rei, Ràdio Molins de Rei, Viu Molins de Rei, no sé si me n'oblido algun, i que
a més a més sé que hi ha encara algun problema tècnic relacionat amb la caiguda del
llamp que vam tenir, que no sé si permetrà que es pugui seguir amb la normalitat habitual
d'aquests mitjans. també hi ha una petita novetat referida a com estem asseguts. Els que
ho vegeu hi ha una petita diferència, que és perquè fins que mantinguem aquesta mena de
taula i de seients a la Sala de Plens, que mirarem aviam si els podem modificar i amb la
intenció de mantenir tots els grups municipals junts. És fer un petit canvi de distribució de
manera que els laterals són més curts i la part central és més llarga i això ho apreuarà la
gent quan ho vegi pels diversos mitjans de comunicació.
Dit això començaríem el Ple amb el punt u, que és donar compte de la constitució dels
grups polítics municipals, cadascun amb la documentació pertinent. Jo no faré cap
comentari a no ser que algú en vulgui fer, perquè tots ho teniu, cada grup municipal s'ha
constituït en funció de qui són els portaveus i les diverses comissions informatives, el que
són els titulars i els suplents de cadascun d'aquestes en funció dels grups. Després
explicaré la composició de les comissions informatives, que no té cap altre secret que
aquest. Si algú vol comentar res? No? Si no és així ens donaríem per assabentats d'aquest
primer punt de l'Ordre del Dia.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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2.- Acord sobre la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
PROPOSTA D’ALCALDIA
“Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny
de 2015, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 78 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local el Ple pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, celebrarà
en tot cas les sessions ordinàries amb periodicitat mensual.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es celebraran
amb caràcter ordinari, tindran lloc l'últim dijous, no festiu, de cada mes, a les 19:00 hores,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Segon.- Facultar al Senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes
d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió
dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat
sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats i als Caps dels diferents
Departaments per la seu coneixement i efectes”.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al segon punt de l'acord, que és la periodicitat de les sessions ordinàries, que
amb això sí que hi ha un petit canvi respecte el que està proposat com a dictament. Els
plens ordinaris es celebrarien com sempre l'últim dijous no festiu de cada mes, que això és
una tradició molt antiga a la Corporació de la nostra vila, i la proposta que faríem, n'havíem
parlat més o menys amb tots els grups, fem tots l'esforç perquè no és un tema que sigui
fàcil, intentem tots fer l'esforç de començar a les set. En comptes de dos quarts de vuit
com fins ara, la idea seria mantenir que l'horari ordinari dels plens fos a les set de la tarda.
també amb el compromís que la idea no és per allargar-nos gaire més, sinó per intentar
acabar una mica abans, això ja ho veurem, i hem quedat amb què alguns punts concrets,
sobretot els que fan més esforç, si veiem que això no prospera tornarem a l'horari habitual
si no és així. Per tant, aquesta seria la proposta que es portaria amb aquest punt dos. Si hi
ha algú que tingui res a dir. No és així. Doncs Sandra, com que és una proposta que es fa
a Alcaldia, no s'ha de votar la modificació, entenc. Per tant, passaríem a la votació d'aquest
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punt dos entenent que els plens es farien l'últim dijous de cada mes els ordinaris a les set
de la tarda.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

CiU

6

PSC-CP

5

CUP

4

ERC

3

C’s

1

Molins Camina

1

IC-V

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
3.- Acord sobre la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents i
fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.
PROPOSTA D’ALCALDIA
“Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny
de 2015, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la creació i
composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament
amb l’objectes de dotar-lo d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el
dret que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, en concordança
amb els articles 134 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes
Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència
per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb
caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions estaran
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament.
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Vist el que disposa l’article 60 en relació amb el 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
que dóna com a criteri per a la formació de les comissions informatives el dels nombre de
membre que la formen sigui proporcional a la seva representativitat a l’ajuntament, o igual
per a cada grup, aplicant-se en aquest últim cas el vot ponderat.
Atès que la STS de 30 de novembre de 1995 considera que el vot ponderat sols manté la
proporcionalitat a efectes de l’adopció de l’acord i no quant a la seva estructura.
Atès que el Sr. Alcalde ho ha exposat en el si de la Junta de Portaveus de 19 de juny de
2015 i que els Portaveus han manifestat la seva conformitat a l’adopció d’aquest sistema
que queda fixat en la representativitat, a efectes de quòrum: de 3 CIU-JFM, 3 PSC-CP, 2
CUP-PA, 2 ERC-AM, 1 C’s, 1 Molins Camina i 1 IC-V, i la representativitat, a efectes de
votació, idèntica a la del Ple: de 6 CIU-JFM, 5 PSC-CP, 4 CUP-PA, 3 ERC-AM, 1 C’s, 1
Molins Camina i 1 IC-V.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb la legislació autonòmica, en
concordança amb els articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui
incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
1.COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI.
3.COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA
LOCAL
4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I SERVEIS GENERALS
5. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Segon.- Les Comissions són integrades pels membres següents:
President: La presidència de les comissions informatives correspondrà a l’Alcalde que
podrà delegar-la puntualment o bé de forma general.
Vocals: Seran designats pels diferents grups municipals que formen part de la Corporació.
Tercer.- S’adopta el sistema de vot ponderat per la qual cosa, a efectes de quòrum es
designaran:
o 3 Representants del Grup Municipal de CIU-JFM
o 3 Representants del Grup Municipal de PSC-CP
o 2 Representants del Grup Municipal de la CUP-PA
o 2 Representants del Grup Municipal d’ERC-AM
o 1 Representant del Grup Municipal de C’s
o 1 Representant del Grup Municipal de Molins Camina
o 1 Representant del Grup Municipal d’IC-V
I a efectes de votació la representació s’assimilarà a l’existent al Ple de la Corporació: 6
CIU-JFM, 5 PSC-CP, 4 CUP-PA, 3 ERC-AM, 1 C’s, 1 Molins Camina i 1 IC-V.
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La vàlida celebració de les sessions de les Comissions Informatives requerirà, en primera
convocatòria la presència de la majoria absoluta dels seus membres, ja siguin titulars o
suplents. Si han transcorregut més de deu minuts des de l’hora prevista a la convocatòria
per a iniciar la sessió, bastarà, independentment dels nombre total de membres de la
comissió i en compliment de la legislació local, la presència de tres membres. Aquest
quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió.
Quart.- La Comissió Informativa d’Economia i Finances assumirà les competències que
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atribueix a la Comissió especial de
Comptes, constituïnt-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió
Especial de Comptes.
Vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposen el règim i funcionament de
la Comissió especial de comptes, la qual s’haurà de reunir cada any per examinar els
comptes generals de la Corporació.
Cinquè.- Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta
de Govern i de l’Alcaldia, en aquests dos últims cassos quan aquests òrgans actuïn per
delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin
competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen.
Sisè.- Aquestes Comissions, a excepció de l’especial de Comptes, celebraran reunions
ordinàries de caràcter mensual, d’acord amb el règim de sessions que cadascuna de les
Comissions estableixi en la seva sessió constitutiva.
Setè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que
hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho a la Secretaria
General d’aquesta Corporació, dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció
d’aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu
nomenament.
Vuitè.- Determinar que les Comissions Informatives, a excepció de la Comissió Especial
de Comptes, duran a terme sessions ordinàries un cop cada mes:
La Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori; el dimarts a les 19,30 hores, de la
setmana anterior a la que es dugui a terme el Ple ordinari.
La Comissió Informativa de Desenvolupament i Promoció estratègica local; el dimarts a
les 19:00 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el Ple ordinari.
La Comissió Informativa de Serveis a la persona; el dimecres, a les 19.30 hores, de la
setmana anterior a la que es dugui a terme el Ple ordinari.
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La Comissió Informativa d’Economia i Finances; el dimecres a les 20.30 hores, de la
setmana anterior a la que es dugui a terme el Ple ordinari.
Novè.- Establir que la Comissió Especial de Comptes es reunirà als efectes d’informar el
compte general, de conformitat amb el que estableix l’article 212.2 del “Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals””.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt tres. Acord sobre la creació i composició de les comissions informatives
permanents i fixació de la periodicitat de les sessions informatives pertinents. Aquí la
proposta inicial també és de mantenir les quatre comissions informatives que hi havia fins
el moment en funció de les diverses àrees en les quals s'organitza l'Ajuntament, que seria
la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, la Comissió Informativa de
Sostenibilitat i Territori, la Comissió Informativa de Desenvolupament i Promoció
Estratègica Local, la Comissió Informativa d'Economia i Serveis Generals com a
comissions informatives habituals abans de cada ple i també perquè així ho diu la llei la
Comissió Especial de Comptes. Els presidents d'aquestes comissions informatives serien
els presidents de les àrees corresponents i la composició que es proposa en cadascuna
d'aquestes comissions informatives a nivell de quòrum és... ho comento per la gent que
ens està seguint perquè tots els que som aquí presents ho sabem, i és que el grup de
Convergència i Unió tingui 3 representants a cadascuna d'aquestes comissions
informatives, el Partit Socialista de Catalunya 3 representants, la Candidatura d'Unitat
Popular 2 representants, Esquerra Republicana 2 representants, el de Ciutadans 1
representant, el de Molins de Rei Camina 1 representant i el d'Iniciativa 1 representant.
Això a nivell de quòrum. A nivell de votació es manté que tenen la proporcionalitat,
qualsevol dels regidors que hi vagin, que hi ha establerta al Ple. I aquesta seria la proposta
que es porta, també amb una petita modificació, que és el que vam explicar respecte el
que hi havia fins ara, que és el tema del quòrum per poder començar variaria a partir... la
segona convocatòria, a partir dels deu minuts. aquesta seria la variació més important que
hi hauria respecte l'anterior mandat. Hi ha una proposta també de canvi d'horari, que és
amb la Comissió Informativa de Desenvolupament i Promoció Estratègica, que es feia fins
ara dimarts a dos quarts de nou del vespre i es passaria a dimarts a les set de la tarda.
aquesta també seria la modificació respecte els altres anys, que en tot cas ho dic ja que
estava dient-ho, que la de Sostenibilitat i Territori es mantindria en dimarts les ordinàries.
Dimarts a dos quarts de vuit. La de Serveis a les Persones, ASP, dimecres a dos quarts de
vuit; la d'Economia i Finances dimecres a dos quarts de nou. I aquesta seria la proposta
que es portaria a votació al Ple. I en tot cas s'obriria el torn d'intervencions per si algú vol
dir res. El Pere Garcia en nom d'Iniciativa.
Sr. Pere Garcia Padilla:
Sí. Bon vespre a tothom que ens escolta pels mitjans de comunicació, les persones que
són aquí en directe i tots els companys i companyes, regidors i Sr. Alcalde. Nosaltres ens
abstindrem en aquest acord. No pas per la periodicitat sinó perquè es mantenen les quatre
àrees actuals: Sostenibilitat i Territori, Economia i Serveis Generals, Àrea de Servei a les
Persones i Desenvolupament i Planificació Estratègica Local. Nosaltres ja hem reclamat
que l'àrea que fa poc que s'ha creat de Desenvolupament i Planificació Estratègica Local
passi a incorporar-se a Economia i Serveis Generals amb la finalitat de reduir l'estructura
política de l'Ajuntament. Per aquesta raó nosaltres ens abstindrem.
Pàg. 14/56
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ACTA PLE 25/06/2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Sr. Alcalde:
Gràcies, Pere. Alguna altra intervenció? L'Anna Aroca en nom de Molins de Rei Camina.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Bé, nosaltres ens oposarem pel tema dels horaris. Ja vam dir a la Junta de Portaveus i ho
tornem a repetir, que pel tema de conciliació familiar hauríem de com a mínim alternar els
horaris de matí i de tarda o en tot cas començar alternativament a les quatre de la tarda a
poder ser pel tema de conciliació familiar.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? No? Doncs jo en tot cas respondria ràpidament a
les dues intervencions, i després podem obrir un segon torn. En tot cas el tema de
l'estructura, responent a en Pere, és una estructura que no és de fa poc. És una estructura
que ja va començar l'any 2007 i de comissions informatives... jo entenc que és referent a
les àrees que tenim al Govern per autoorganitzar-nos, que copiem o és molt similar a les
comissions informatives i és veritat que una cosa teòricament no va amb l'altra perquè
podríem tenir vuit àrees i quatre comissions informatives o dues àrees i quatre comissions
informatives igualment, perquè el tema de les comissions informatives és... justament ho
aprova el Ple de com hi arriben els punts de l'Ordre del Dia o com el Govern decideix
també informar d'activitat diversa i també és una manera que vosaltres teniu, a part del
Govern, informar de tot el que es fa i dictaminar per llei quins són els punts que van al Ple.
A més a més també serveix d'alguna manera... també és un organisme més de control de
l'acció de Govern que teniu els diversos grups polítics i per tant nosaltres entenem que
com més n'hi hagi millor. Dit això, des d'un punt de vista de l'estructura política que
nosaltres ja fa temps que va començar, ho repeteixo, al mandat 2007-2011, nosaltres
entenem que és correcte i no només que és correcte sinó que... a part que molts
ajuntaments en tenen, i ho dic, que en tenen sis, n'hi ha que en tenen vuit, n'hi ha que en
tenen tres... cada Ajuntament divers i a més per colors polítics diferents. Però justament és
una mena d'organització que ajuntaments de l'entorn estan copiant, i justament l'Àrea de
Desenvolupament i Estratègia Local de Molins de Rei està essent un... que és la
qüestionada, és una àrea que justament molts ajuntaments de l'entorn el que vénen és a
consultar com funciona a Molins de Rei perquè consideren que és de les bones i que és de
les que s'han de copiar, per tant, una cosa que estan mirant de seguir la resta de municipis
nosaltres entenem que no... és la nostra opinió, i és opinable, només faltaria, que no cal
canviar-ho. Aleshores, el matí i tarda, Anna, és un tema purament... ja ens ha costat a tots
els grups i hem vist l'esforç d'avançar mitja hora els plens i mitja hora una Comissió
Informativa, tots sabem que la majoria de regidors d'aquesta Sala de Plens no tenen
dedicació exclusiva i justament el fet d'haver de fer plens o comissions informatives a
matins o primera hora de la tarda genera molta complicació per les agendes laborals de
tots aquests regidors. Sí que ens agradaria a tots poder tenir uns horaris laborals que ens
permetessin a les quatre o les cinc de la tarda poder estar treballant per Molins de Rei, de
ser regidors, però hi ha moltes feines i molts regidors i regidores que estan aquí asseguts
que justament ja els és una dificultat i un sobreesforç el que acabem d'aprovar al punt
anterior i que jo aprofito per agrair-los-ho, perquè no els serà fàcil per tots i totes els que
faran aquest esforç i en algun cas potser generarà que arribin una mica tard al Ple, o sigui
que... Per tant, jo entenc la bondat de la proposta que fas, però que malauradament per les
consultes que hem fet amb tothom és molt difícil poder gestionar-ho perquè la majoria de
regidors i regidores puguin assistir a aquestes comissions informatives. És tan simple com
això. Hem triat uns horaris entenent que són en els que podem assistir la majoria dels que
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som aquí presents i complint amb les nostres obligacions laborals. I jo no afegiria res més.
Si hi ha algú que vulgui afegir res, i si no passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

CiU

6

PSC-CP

5

CUP

4

ERC

3

C’s

1

Molins Camina

Vots en contra

1

IC-V
Total

Abstencions

1
19

1

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 19 vots a
favor de CiU (6), PSC-CP (5), CUP (4), ERC(3) i C’s (1) 1 vot en contra de Molins
Camina (1) i 1 abstenció de IC-V (1).
4.- Acord sobre nomenament de representants als òrgans col·legiats.
PROPOSTA D’ALCALDIA
“Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny
de 2015, i de conformitat amb allò establert a l’article 38.c) del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre correspon al Ple adoptar el corresponent acord de nomenament dels
representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que siguin de la seva
competència.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar com a representants, titular i suplent, d’aquest Municipi en el Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona als Regidors següents:


AREA METROPOLITANA DE BARCELONA:
-

Sr. Alcalde: Sr. Joan Ramon Casals i Mata
Sr. Xavi Paz Penche
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CONSORCI PARC DE COLLSEROLA:


CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
-



Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Sr. Ramon Sánchez Gil

XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT:
-



Sr. Antòn Pedrola García

PATRONAT LOCAL DE L’HABITATGE:
-



Sra. Ainoa García Ballestín

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PUIGMADRONA-OLORDA:
-



Sra. Carme Madorell Colomina
Suplent: Sr. Antòn Pedrola García

FUNDACIO INFORM:
-



Sra. Laura Soto Segura

CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT:
-



-Sr. Joan Ramon Casals i Mata

CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT:
-



Sra. Ainoa García Ballestín

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL:
-



Sr. Xavi Paz Penche

CONSORCI LOCALRET:
-



Assemblea General : Sr. Josep Raventós Fornós
Comissió Executiva: Sra. Laura Soto Segura
Consell Consultiu: Sr. Josep Raventós Fornós

Sra. Laura Soto Segura

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ:
-

Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Antòn Pedrola García
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PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA:
-



Sra. Eva Folquer Alonso

INNOBAIX:
-

Sr. Alcalde: Sr. Joan Ramon Casals i Mata
Suplent: Sr. Antòn Pedrola García

Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors afectats i a l’esmentat Ens supramunicipal
per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Donar trasllat de l'anterior acord als diferents organismes, per al seu coneixement
i efectes”.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
El punt quatre, que és l'acord sobre el nomenament de representants als òrgans col·legiats
als quals està representat l'Ajuntament de Molins de Rei. Presenta el punt 4.
I a partir d'aquí obriríem el torn d'intervencions. Demana la paraula el Sr. Roger Castillo en
nom de la Candidatura d'Unitat Popular.
Sr. Roger Castillo Bosch:
Sí, bon vespre a tothom. Amb nosaltres haureu escoltat el nom del company Josep
Raventós en dues de les terceres parts d'aquest organisme. Ara us expliquem una mica
els motius i com ha anat aquesta afirmació avui aquí a la Sala de Plens o aquesta votació.
D'entrada [Inintel·ligible, 0:15:49.9] que nosaltres hem plantejat sobre la taula a l'Equip de
Govern en diversos temes, un dels quals era aquest concepte dels òrgans col·legiats o
òrgans a d'altres institucions, administracions, altres espais on l'Ajuntament com a
Ajuntament de Molins de Rei hi té representació. nosaltres com a Ajuntament de Molins de
Rei pensem que l'Ajuntament som vint-i-un regidors, per tant, el que hem plantejat des d'un
primer moment és que és lògic que l'Equip de Govern tingui representació a la gran
majoria d'aquests organismes, entenem que històricament ha estat així però també
entenem que té una certa lògica, especialment quan hi pot haver discrepància de lògica
profunda entre l'Equip de Govern i part de l'oposició. Més enllà d'aquest fet nosaltres a
nivell de lectura política el que plantegem és que és interessant que un Ajuntament també
pugui oferir com a representants municipals gent que estigui a l'oposició. Pensem que hi
ha una pluralitat ideològica a aquest Ple que són uns regidors d'Equip de Govern, digueu
d'oposició. Pensem que és bo, que és saludable; que és de salut democràtica pensar que
altres punts de vista es poden expressar a d'altres llocs, també com a Ajuntament de
Molins de Rei, perquè al final tots els que som a aquesta Sala de Plens estem representant
el conjunt de vilatans, que són 25 000 persones. En aquest sentit ens hem ofert a participar
a quatre organismes, a quatre òrgans col·legiats. El primer que posàvem com a prioritat
nombre u era l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com
ja sabreu, és un espai de decisió política enorme, és on s'estan decidint moltes de les
coses que ens afecten com a municipis d'aquesta mateixa àrea. Després en faré cinc
cèntims. El segon és el Consorci del Parc Natural de Collserola. El tercer el Parc Agrari i el
quart el Consorci de Normalització Lingüística. Heu escoltat que hi ha més de deu
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organismes, a aquests organismes on tots pensàvem que hi podíem fer una feina, però a
aquests quatre específicament pensàvem que hi podíem fer una feina política molt bona.
Molt bona perquè tenim un programa polític que hem estat treballant que en aquests
àmbits tenim definit un mètode d'actuació, un model a seguir. Com que el tenim definit
volíem aplicar-lo i ja ho vam dir el primer dia, tot just fa un parell de setmanes a aquesta
Sala de Plens, que nosaltres venim a tenir incidència política, però una cosa és que ens
quedem a l'oposició i l'altra és que com a oposició no puguem pas incidir políticament a la
nostra vila. Per tant, anem a fer feina política, la fem als àmbits que siguin possibles, a tots
els fronts, i un d'aquests fronts són evidentment aquests òrgans col·legiats. A més a més
pensem que serà... aquesta idea de Govern en majoria absoluta, que ara tenim, que és
diferent de l'anterior legislatura, pensem que li convindrà també que hi hagi altres veus
també a d'altres organismes perquè si no cauríem en aquesta tendència de la democràcia
tal i com la coneixem en què els governs de majoria absoluta de mica en mica van
construint murs al voltant de la seva tasca perquè es veuen amb legitimitat suficient per
anar tirant pel dret en totes les decisions. Atès tot això el Govern ens ha obert la porta a
aquesta assemblea del Parc de Collserola i també al seu Consell Consultiu. A aquest
consorci per tant hi assistirà com dèiem abans el Josep i no és així en el cas del comitè
executiu, que cal dir-ho, és el que es reuneix trimestralment, és allà on realment es prenen
les decisions importants dins del consorci del Parc Natural de Collserola i per tant podríem
dir que el que ha dut el Govern municipal ha estat una porta entreoberta, una mica sí però
no ens passem, no fos cas que votessin per exemple contra una proposta del
[Inintel·ligible, 0:18:57.9] que hi pugui ser i que pot ser molt interessant, o que fessin
algunes coses determinades que poguessin desequilibrar l'equilibri institucional que tenim
en aquests organismes. Per tant, nosaltres el que vam dir en el seu moment és que porta
oberta, porta que entrem, i si no se'ns obren més portes doncs evidentment seguirem
lluitant perquè així sigui. No és el que voldríem però és un espai d'incidència política que
tindrem i que no teníem. Per tant, intentarem aprofitar-lo, ens comprometem a fer molta
feina, ens comprometem a ser transparents amb la feina que fem no només amb la gent
que ha votat a la Candidatura d'Unitat Popular, sinó també amb la resta de grups polítics
municipals d'aquesta Sala de Plens, i fem una reflexió finalment sobre l'AMB. A l'AMB hi
tenim discrepàncies ideològiques de fons, pensem, amb l'Equip de Govern actual de
Molins de Rei en alguns temes, i això penso que no sorprendrà a ningú. nosaltres el que
hem intentat posar sobre la taula a aquesta reunió que hem dut a terme aquest mateix
dilluns per plantejar aquestes propostes ha estat que nosaltres com a grup polític municipal
al darrer mandat, podríem dir aquests darrers anys, hem estat fent una feina molt
específica al voltant d'un tema que era el tema de l'aigua, el tema de la gestió de l'aigua i el
tema d'aquesta empresa mixta creada independentment de qualsevol procediment
democràtic via AMB, que ens impedeix a tots els mm el dia que Aquàlia acabi la seva
concessió el 2023 disposar d'aquest servei a la nostra vila, tal com voldríem, o exercir
sobirania sobre aquest, i nosaltres el que vam oferir a l'Equip de Govern és que nosaltres
anàvem a fer feina si ens cedien aquest espai per bàsicament garantir que aquesta
sobirania municipal pugui estar ben representada en aquest organisme. I nosaltres
enteníem que la Candidatura d'Unitat Popular, atesa l'experiència d'aquests darrers anys i
també al programa que portàvem a sobre amb aquest tema concret som els que estàvem
més preparats per defensar aquesta posició. Per això ho hem intentat defensar tot i que no
ha estat possible. Evidentment també sabem que hi ha molts altres temes a AMB, com
Urbanisme i Mobilitat, i que són temes en els que, en alguns, anem junts com a Ajuntament
de Molins de Rei perquè ja hi hem anat a aquesta ponència unitària, per exemple, al
voltant de la zona u, però pensem que de la mateixa manera que ho pot assumir o l'Alcalde
o el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Molins de Rei, també ho podem assumir
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nosaltres perquè estem en aquest tema concret per una línia similar d'actuació. Vam posar
els temes sobre la taula, tenim aquesta assemblea del Parc Natural de Collserola, tenim
aquest Consell Consultiu del Parc Natural de Collserola, reiterem, no és el que hauríem
volgut d'entrada però intentarem fer tota la feina possible des d'aquests àmbits a l'espera
que d'ara endavant se'ns obrin una mica més que aquestes engrunes i que puguem tenir
aquests espais de debat i decisió molt més importants en nom de l'Ajuntament de Molins
de Rei.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions en aquest punt? Demana la paraula la Sra. Sílvia Guillén
en nom d'Esquerra Republicana.
Sra. Silvia Guillén Navarro:
Bé, bona tarda a tothom. En aquest punt dels representants dels òrgans col·legiats
Esquerra Republicana ens abstindrem i ho farem entenent que les forces polítiques que
s'han posat d'acord per formar l'actual Govern municipal són els responsables de
determinar quins representants tenim a cadascuna de les institucions. Per la nostra
manera d'entendre, però, aquests representants a òrgans col·legiats haurien de ser
designats pel Ple municipal i no pas per l'Alcaldia. Seria una decisió col·legiada pròpia d'un
govern modern i obert. Després d'escoltar el discurs ofert al Ple de constitució d'aquesta
legislatura per part del Sr. Alcalde, en el qual va estendre la mà a la possibilitat de
col·laboració a totes aquelles forces polítiques que tinguin ganes de treballar, esperàvem
un gest que reafirmés aquest discurs. Un bon gest, per exemple, hagués estat el d'oferir a
qualsevol partit dels que ens trobem a l'oposició d'aquest Consistori la representació en
nom del Ple d'alguns dels regidors i regidores a determinats òrgans col·legiats, però no ha
estat així. En l'únic cas és evident que li han hagut de demanar, cosa que ja avancem que
ens satisfà i molt. És evident que els vint-i-un regidors que formem part d'aquest Ple estem
disposats a entrar a qualsevol òrgan supramunicipal perquè estem disposats a fer feina, ja
sigui des de l'Ajuntament o des de qualsevol altre òrgan supramunicipal com s'ha fet fins
ara, però no ha estat possible. I de la mateixa manera agrairíem que es fessin públiques
les retribucions, en cas d'existir, que tenen els representants a aquests òrgans col·legiats.
No compartim el seu criteri de designació, per la qual cosa no els podem donar suport,
però tampoc ens hi oposem.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Sílvia. Alguna altra intervenció? Si no és així jo respondria de manera ràpida a les
dues intervencions. De forma més extensa, Roger, sí, al final hem comentat d'alguna
manera que com tu dius hem obert una mica una de les portes, és veritat que podríem
haver-la obert més i que vosaltres demanàveu una obertura més gran, i és cert, i nosaltres
l'hem obert una mica, i el que us hem comentat com a Govern avui mateix quan ens hem
tornat a veure per fer l'oferta és que nosaltres entenem que sobretot... en tots els àmbits,
en tots els àmbits, sobretot a part de la delegació concreta o la designació concreta,
sobretot hem de parlar del què i del com. Què fer o què representa cadascun dels regidors
que estan designats en cadascun d'aquests òrgans, com ho farà en nom de tots, perquè
ho ha de fer en nom de tots, no només d'un grup, o nosaltres com a Govern no ho farem
només com a Govern, sinó que ho haurem de fer també en nom de tots, i el com, això és
molt important, que segur que ho fareu, però això també d'alguna manera hem d'anar
aprenent tots, nosaltres també perquè en algun d'aquests òrgans no li han fet mai
delegacions d'aquesta mena, per exemple, el Parc de Collserola és la primera vegada que
hi ha un representant de l'oposició, [Inintel·ligible, 0:24:21.9] mantenir aquesta informació
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que serà important a àmbits com el de Collserola, que dèieu, doncs el fet de mantenir
nosaltres el comitè executiu és justament perquè com molt bé heu dit hi ha ara en aquests
moments una figura urbanística molt important que és la reforma [Inintel·ligible, 0:24:38.2],
que es reformarà. nosaltres no tenim cap mena de problema amb què si tot va bé que més
endavant pugui haver-hi més representació d'altres partits o de vosaltres mateixos en
aquest propi àmbit executiu o altres òrgans que havíeu comentat. Per tant, a mesura que
anem avançant, ens anem coneixent més i aprenguem tots doncs cap mena de problema
en obrir aquesta porta que admetem o podríem dir... que entenem que pugueu dir que us
agradaria que estigués més oberta, però en tot cas és un primer pas que esperem que
doni més fruits amb vosaltres i també amb tots, i així ja procuro respondre a la Sílvia.
Potser no ens hem sabut explicar prou bé, en tot cas, nosaltres vam entendre que la porta
estava oberta per tothom. La Candidatura d'Unitat Popular ens va demanar això, vam
entendre que d'allò, i cap mena de problema, i la porta queda oberta com hem dit ara a
Portaveus, que si teniu alguna idea d'algun d'aquests òrgans o alguns altres que hi ha que
no han de passar pel Ple però que pot designar l'Alcalde, per exemple, en representació.
Si hi ha alguna proposta nosaltres mirarem d'estudiar-la. No vol dir que diguem que sí a
tot, la Candidatura d'Unitat Popular ens han demanat quatre coses però li hem donat,
podríem dir, un 75 % d'una. Dit això, i és l'oportunitat, potser no hem sabut explicar que
nosaltres vam dir que quedava obert, però al Ple per llei avui hem de fer aquesta
designació, però cada ple pot anar canviant. L'única cosa que dèiem és que per nosaltres,
com hem dit al principi, en cadascun d'aquests àmbits és molt important el què i el com,
per tant, també s'hauria de pactar per fer aquesta delegació, entenem nosaltres, i el fet que
no estiguem canviant constantment, com dèiem abans, de representants i que cada tres
mesos estiguem canviant, sinó que intentem que aquests representants que anomenem
tinguin una durada llarga, en mesos i si no pot ser en anys, o si pot ser tota la legislatura
per l'estabilitat, en tot cas, demanar-li disculpes en nom del Govern si no ens vam explicar
prou bé, tenim aquests propers mesos per apreuar alguna proposta i poder-la millorar en
aquest punt. S'obriria el segon torn. Si algú vol afegir res més. Si no és així passaríem a la
votació d'aquesta proposta.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

CiU

6

PSC-CP

5

Vots en contra

Abstencions

CUP

4

ERC

3

C’s

1

Molins Camina

1

IC-V

1

Total

12

9
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 12 vots a
favor de CiU (6), PSC-CP (5) i C’s (1) i 9 abstencions de la CUP (4), ERC (3), Molins
Camina (1) i IC-V (1).
5.- Donar compte a la Corporació dels decrets d’Alcaldia:
 DA 1067, de 15.06.2015 de Nomenament de membres de la Junta de Govern
 DA 1081, de 15.06.2015, de Nomenament dels Tinents d’Alcalde
 DA 1100, de 18.06.2015, de Nomenament de Presidents d’Àrea
 DA 1108, de 19.06.2015, de Delegació de l’Alcalde a Regidors
 DA 1082, de 15.06.2015 de Règim de sessions de la Junta de Govern
 DA 1083, de 15.06.2015, de Nomenament de personal eventual directiu
 DA 1084, DE 15.06.2015, de Nomenament del personal eventual
d’assessorament
 DA 1102, de 18.06.2015, de Delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local
DONAR COMPTE
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1067, de data 15 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
 Nomenament de membres de la Junta de Govern
“Decret d'Alcaldia Número: 1067 de data 15/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
3/2015/ORPOL ,que resulta del procediment tramitat de/d' NOMENAMENT MEMBRES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de
la Junta de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local reconeix a aquesta
Entitat.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 20.1.b) i 23 de l’ esmentada Llei, en
concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local i demés
legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de
Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Constituir la Junta de Govern, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la
qual quedarà integrada pels membres següents:
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President: L’Alcalde
Vocals:
Sr. Xavi Paz Penche
Sr. Ramon Sánchez i Gil
Sr. Miquel Zaragoza Alonso
Sra. Carme Madorell i Colomina
Sra. Jessica Revestido Romero
Segon.- Aquest Decret causarà els seus efectes a partir del dia següent al de la notificació
del seu contingut als regidors interessats.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que celebri i publicar-lo
al Tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la Província.”
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1081, de data 15 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
 Nomenament dels Tinents d’Alcalde
“Decret d’Alcaldia número 1081 de data 15/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
5/2015/ORPOL ,que resulta del procediment tramitat de/d' NOMENAMENT DE TINENTS
D’ALCALDE, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que
tot seguit s'exposen:
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació
dels Tinents d’Alcalde.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del Règim Local, en concordança amb les previsions de la
legislació autonòmica de règim local, la designació dels Tinents d’alcalde és competència
d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d’entre
els membres de la Junta de Govern.
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competència que li atorga la legislació vigent, en
data d’avui ha procedit a la designació de membres de la Junta de Govern, mitjançant
Decret d’Alcaldia número 1067 de data 15 de juny de 2015.
Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
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DECRETO:
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, als
Regidors membres de la Junta de Govern que a continuació es relacionen, el primer dels
quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:
Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Xavi Paz Penche
Tinent d’Alcalde: Sr. Ramon Sánchez i Gil
Tinent d’Alcalde: Sr. Miquel Zaragoza Alonso
Tinent d’Alcalde: Sra. Carme Madorell i Colomina
Tinent d’Alcalde: Sra. Jessica Revestido Romero
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de
pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents
d’Alcalde, de conformitat amb l’ordre següent:
1r: El Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Xavi Paz Penche
2n: Indistintament, els Tinents d’Alcalde: Sr. Ramon Sánchez i Gil,Sr. Miquel Zaragoza
Alonso,Sra. Carme Madorell i Colomina i Sra. Jessica Revestido Romero.
Tercer.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent
d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel
Primer Tinent d’Alcalde, i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents d’Alcalde
establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això a
la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde
accidental més d’un d’ells.
Quart.- Aquest Decret causarà els seus efectes a partir del dia següent al de la notificació
del seu contingut als regidors interessats. Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde
afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici
de les seves atribucions com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar
altres noves.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquest Decret en la primera sessió que
celebri, i publicar-lo al Tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la
Província”.
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1100, de data 18 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
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 Nomenament de Presidents d’Àrea
“Decret d’Alcaldia número 1100 de data 18/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
4/2015/ORPOL ,que resulta del procediment tramitat de/d' NOMENAMENT DE
PRESIDENTS D’ÀREA, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Atès que correspon a l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipal, i per tal de
portar a terme les funcions i les competències que la llei encomana als Ajuntament, li
correspon també designar els regidors que han de dur a terme aquestes tasques de
col·laborar amb l’Alcaldia en el govern i l’administració municipal.
Atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, els articles 43.44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
Atesa la necessitat de fer els corresponents i delegacions després de la constitució de
l’Ajuntament i l’elecció de l’Alcaldia que ha tingut lloc el dia 13 de juny de 2015.
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 1080, de 15 de juny de 2015 es va designar els
Regidors delegats .
Atès una nova notificació d’Alcaldia de data 17 de juny de 2015.
Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia 1080, de 15 de juny de 2015, per un
error en el nom de dues àrees.
Segon.- Designar els Regidors delegats de les matèries que s’hi indiquen, a les persones
següents:
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:
President: Sr. Xavi Paz Penche
ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS GENERALS:
President: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI:
President: Sr. Ramon Sánchez i Gil
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA LOCAL:
President: Sr. Antón Pedrola i Garcia
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Tercer.- L’àmbit de les presents delegacions és el relatiu a les facultats de despatx, gestió i
proposta de resolució dels assumptes que es tramiten a les dependències municipals a
què es refereixen cadascuna de les matèries objecte de delegació.
Quart.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat a
partir del dia següent al de ser dictada.
Sisè.- Notificar personalment aquest Decret als Regidors designats”.
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1108, de data 19 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
 Delegació de l’Alcalde a Regidors
“Decret d’Alcaldia número 1108 de data 19/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
7/2015/ORPOL ,que resulta del procediment tramitat de/d' DELEGACIONS DE
L’ALCALDE A REGIDORS, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Atès que correspon a l’Alcaldia dirigir el govern i l’administració municipal, i per tal de
portar a terme les funcions i les competències que la llei encomana als Ajuntament, li
correspon també designar els regidors que han de dur a terme aquestes tasques de
col·laborar amb l’Alcaldia en el govern i l’administració municipal.
Atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, els articles 43.44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Designar els Regidors delegats de les matèries que s’hi indiquen, a les persones
següents:
Sr. Joan Ramon Casals Mata
Alcalde
Regidor d'Urbanisme
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Sr. Xavi Paz Penche
Primer tinent d’Alcalde
President de l’Àrea de Serveis a les Persones
Regidor d'Esports
Regidor d'Educació
Regidoria de Sanitat i Salut Pública
Regidor de Cultura
Sr. Ramon Sánchez Gil
Tinent alcalde
President de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
Regidor d’Obres i Llicències
Regidor d’Economia i Finances
Regidor de Fira
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Tinent Alcalde
President de l’Àrea Economia i Serveis Generals
Regidor Serveis Generals i Patrimoni
Regidor d’Espai Públic i Manteniment
Regidor de Mobilitat
Regidor de Serveis Municipals
Sr. Carme Madorell Colomina
Tinent Alcalde
Regidora de Consum i Turisme
Regidora de Serveis socials
Regidora d’Infància i Família
Sra. Jessica Revestido Romero
Tinent Alcalde
Regidora de Gent Gran
Regidora de Nova Ciutadania
Regidora d'Igualtat Home Dona
Regidora de Solidaritat i Cooperació
Sr. Antòn Pedrola García
President de l’Àrea Desenvolupament i Promoció Estratègica Local
Regidor de Contractació i Serveis Jurídics
Regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Regidor de Comerç i Mercats
Regidor d'Activitats
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Regidor de Recursos Humans
Regidor d'Habitatge
Sr. Laura Soto Segura
Regidora de Joventut
Regidora de Medi Ambient
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Sra. Ainoa García Ballestín
Regidora de Qualitat i Transparència
Regidora de Noves Tecnologies i Innovació
Regidora de Foment de l'Ocupació
Sra. Eva Folquer Alonso
Regidora de Participació
Regidora d’Empresa
Segon.- L’àmbit de les presents delegacions és el relatiu a les facultats de despatx, gestió i
proposta de resolució dels assumptes que es tramiten a les dependències municipals a
què es refereixen cadascuna de les matèries objecte de delegació.
Tercer.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-lo al Tauler
d’anuncis i a la pàgina web municipal .
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat a
partir del dia següent al de ser dictada.
Cinquè.- Notificar personalment aquest Decret als Regidors designats”.
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1082, de data 15 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
 Règim de sessions de la Junta de Govern
“Decret d’Alcaldia número 1082 de data 15/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
6/2015/ORPOL ,que resulta del procediment tramitat de/d' RÈGIM DE SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de
la Junta de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local reconeix a aquesta
Entitat.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en
concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local i demés
legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de
Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia número 1067 de data 15 de juny de 2015 es van
nomenar els membres de la Junta de Govern Local.
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Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- La Junta de Govern celebrarà les seves sessions ordinàries amb una periodicitat
quinzenal, els dimarts no festius de cada mes de l’any, (corresponent-se al 1r i 3r de cada
mes) a les 9:15 hores en les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a
l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la Junta
de Govern del mes d’agost i per alterar les de Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència
dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals,
així com per postposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern, dins de la mateixa setmana de la seva celebració,quan el dia fixat sigui festiu.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la sessió extraordinària que es convoqui
per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
Quart. - Notificar als interessats”.
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1083, de data 15 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
 Nomenament de personal eventual directiu
“Decret d’Alcaldia número 1083 de data 15/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
48/2015/CONLA, que resulta del procediment tramitat de/d' Nomenar temporal i provisional
del personal eventual directiu, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Mitjançant acord plenari de data 7.07.2011, va ser nomenada per ocupar el lloc de treball
reservat a personal directiu per a àrees o serveis complexos, amb caràcter eventual i
dedicació completa ordinària, la persona següent:
-

M. Carme Pi Ciudad, per ocupar el lloc 5000.01 - Director/a de Serveis de
l’àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local.

Mitjançant acord plenari de data 24.11.2011, va ser nomenat per ocupar el lloc de treball
reservat a personal directiu per a àrees o serveis complexos, amb caràcter eventual i
dedicació completa ordinària, la persona següent:
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-

Jordi Bascuñana Alfaro, per ocupar el lloc 2000.01 - Director/a
d’Economia i Serveis Generals

de l’Àrea

Mitjançant acord plenari de data 30.05.2013, varen ser nomenats/des per ocupar els llocs
de treball reservats a personal directiu per a àrees o serveis complexos, amb caràcter
eventual i dedicació completa ordinària, entre d’altres, les persones següents:
-

Mireia Escobar Costa, per ocupar el lloc 3000.01 - Director/a de serveis de
l’àrea de Serveis Personals
Iolanda Garcia Llanta, per ocupar el lloc 1000.01 – Director/a de Serveis
d’alcaldia

Mitjançant acord plenari de data 30.10.2013, va ser nomenat per ocupar el lloc de treball
reservat a personal directiu per a àrees o serveis complexos, amb caràcter eventual i
dedicació completa ordinària, la persona següent:
-

Joan Sanahuja Escribà, per ocupar el lloc 4000.01 - Director/a de Serveis de
l’àrea de Sostenibilitat i Territori

Aquests nomenaments han finalitzat el dia 12 de juny de 2015 i els llocs de treball
corresponents que figuren a la relació de llocs consten amb la dotació pressupostària
adient per l’exercici 2015
Atès la corresponent verificació de l’existència de crèdit pressupostari suficient
Vista la necessitat de garantir la direcció i funcionament de les àrees i serveis mentre
l'òrgan competent no resolgui de forma ordinària i estable els nomenaments dels càrrecs
de direcció de l'Ajuntament.
Vista la necessitat de garantir el correcte traspàs dels assumptes i afers de gestió als
responsables electes del nou consistori, fruit dels resultats de les eleccions municipals de
24 de maig de 2015.
D’acord amb allò regulat a l’article 12 i 13 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de LEBEP, i als
articles 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de RPSEL.
D’acord amb les atribucions que confereixen a l’Alcalde-President l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
DECRETO:
PRIMER.- Nomenar temporal i provisionalment al personal següent, en règim de personal
eventual directiu per ocupar els llocs de treball reservats a directius per a àrees o serveis
complexos, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015 i fins la propera sessió
extraordinària que celebrarà el Ple amb motiu del compliment que preveu l’article 38 del
ROF:
M. Carme Pi Ciudad, per ocupar el lloc 5000.01 - Director/a de Serveis de l’àrea de
Desenvolupament i Promoció Estratègica Local, amb una retribució bruta anual de
52.681,16 € i amb dedicació completa ordinària.
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Jordi Bascuñana Alfaro, per ocupar el lloc 2000.01 - Director/a de l’Àrea
d’Economia i Serveis Generals, amb una retribució bruta anual de 52.681,16 € i amb
dedicació completa ordinària.
Mireia Escobar Costa, per ocupar el lloc 3000.01 - Director/a de serveis de l’àrea de
Serveis Personals, amb una retribució bruta anual de 52.681,16 € i amb dedicació
completa ordinària.
Iolanda Garcia Llanta, per ocupar el lloc 1000.01 – Director/a de Serveis d’alcaldia,
amb una retribució bruta anual de 52.681,16 € i amb dedicació completa ordinària
Joan Sanahuja Escribà, per ocupar el lloc 4000.01 - Director/a de Serveis de l’àrea
de Sostenibilitat i Territori, amb una retribució bruta anual de 52.681,16 € i amb
dedicació completa ordinària
SEGON.- Presentar a la propera sessió que celebri el Ple de la Corporació aquest decret
per a la seva convalidació i posterior publicació al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de
la Corporació.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest decret als interessats.
QUART.- Donar trasllat d’aquest decret a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria
municipals”.
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1084, de data 15 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:
 Nomenament del personal eventual d’assessorament
“Decret d’Alcaldia número 1084 de data 15/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
49/2015/CONLA, que resulta del procediment tramitat de/d' Nomenament temporal i
provisionalment de personal eventual de confiança o assessorament especial, dicto aquest
decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
Mitjançant decret d’Alcaldia 1656 del 3 de setembre de 2013, va ser nomenat per ocupar el
lloc de treball reservats a personal de confiança o assessorament especial, amb caràcter
eventual i dedicació completa ordinària, la persona següent:
- Marc Redorta Soldevila, per ocupar el lloc 1020.02 – Tècnic de Comunicació.
Aquest nomenament ha finalitzat el dia 12 de juny de 2015 i el lloc de treball corresponent
que figura a la relació de llocs consta amb la dotació pressupostària adient per l’exercici
2015.
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Vista la necessitat de garantir el funcionament dels serveis mentre l'òrgan competent no
resolgui de forma ordinària i estable els nomenaments dels càrrecs de confiança o
assessorament especial de l'Ajuntament.
Vista la necessitat de garantir el correcte traspàs dels assumptes i afers de gestió als
responsables electes del nou consistori, fruit dels resultats de les eleccions municipals de
24 de maig de 2015.
D’acord amb allò regulat a l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de LEBEP, i als
articles 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, de RPSEL.
D’acord amb les atribucions que confereixen a l’Alcalde-President l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
DECRETO:
PRIMER.- Nomenar temporal i provisionalment al personal següent, en règim de personal
eventual de confiança o assessorament especial per ocupar un lloc de treball reservat a
aquest personal, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015:
Marc Redorta Soldevila, per ocupar el lloc de treball 1020.02 – Tècnic de
Comunicació, amb una retribució anual bruta de 28.689,98 € i amb dedicació complerta
ordinària.
SEGON.- Donar compte del present decret a la propera sessió que celebri el Ple de la
Corporació.
TERCER.- Publicar el present nomenament al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
QUART.- Donar trasllat d’aquest decret als interessats.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest decret a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria
municipals”.
------------------------Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 1102, de data 18 de
juny de 2015, el text literal del qual és el següent:


Delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local

“Decret d’Alcaldia número 1102 de data 18/06/2015
A la vila de Molins de Rei,
Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient
8/2015/ORPOL ,que resulta del procediment tramitat de/d' DELEGACIÓ DE L’ALCALDE A
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
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Després de l’elecció de l’Alcaldia que ha tingut lloc el dia 13 de juny de 2015, es fa
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la
constitució de la Junta de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local reconeix a
aquesta Entitat.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en
concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local i demés
legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de
Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Atès que l’Alcaldia considera que, per a una millor i més eficaç gestió de les activitats i
serveis municipals, resulta oportú procedir a delegar en la Junta de Govern Local
determinades atribucions que l’Alcalde té en virtut dels articles abans esmentats, i que són
delegables.
Tenint en compte el que s’ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- La Junta de Govern, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per
delegació, les competències següents:
1.

Disposar despeses dintre de les matèries i límits que aquí s’estableixen.

2.

Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, així com les bases de les proves per a la selecció del personal
i els concursos de provisió de llocs de treball.

3.

Sancionar al personal –funcionari o laboral- per faltes molt greus, exclosa la
separació del servei de funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del
personal laboral.

4.

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com l’aprovació
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
complementaris (són atribucions del Ple l’aprovació inicial del planejament
general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres
instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els
convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualsevol d’aquests instruments).

5.

Les contractacions i concessions de tot tipus, així com també els convenis –
fins i tot els interadministratius – tret dels que tinguin per objecte l’alteració dels
instruments d’ordenació urbanística), quan llur import (en el cas dels convenis,
es computarà tan sols l’aportació municipal), excedint dels límits establerts amb
caràcter general per a la contractació pel procediment negociat, no superin
el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000
€; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi
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ni el tant per cent indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
També les sol.licituds i acceptació de subvencions dirigides a altres ens quan
la quantia dels compromisos o aportacions municipals es trobin dintre de les
quantitats assenyalades.
6.

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el
Pressupost.

7.

L’adquisició de béns i drets, quan, excedint dels límits establerts amb caràcter
general per a la contractació pel procediment negociat (delegades en regidors
membres de la Junta de Govern) el seu valor no excedeixi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els 3.000.000€.
Les alienacions patrimonials quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, tret de les permutes d’immobles (Ple).

8.

Atorgar llicències urbanístiques, a excepció de les relatives a obres menors i a
les companyies dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telefonia, etc., per a la
instal.lació o modificació de xarxes i línies. Contestar a consultes urbanístiques
sobre aplicació de preceptes, normes o planejament urbanístic. I, en tot cas,
atorgar llicències, emetre informes i adoptar acords relatius a Urbanisme i
Habitatge, quan les lleis sectorials o les Ordenances municipals les atribueixin a
la Junta de Govern Local.

9.

Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat
expressament al ple o a la junta de govern, es delega només la concessió de
llicències mediambientals o d’activitats.

10.

Declarar construccions en estat de ruïna, tret
(Alcalde).

11.

Acordar l’enderrocament d’obres o instal.lacions, procedint a impedir
definitivament els usos a que donés lloc.

12.

Sancionar les infraccions per faltes greus en matèria urbanística.

13.

Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les
lleis i els reglaments de desenvolupament, es delega només la imposició de
sancions en matèria mediambiental o d’activitats.

14.

Concedir subvencions o distribuir quantitats amb càrrec a partides que figuren
consignades al Pressupost.

15.

Adoptar l’acord que correspongui en aquells casos en que, tot i ser competència
de l’Alcaldia, aquesta consideri no obstant convenient que la decisió sigui
adoptada per la Junta de Govern Local.

els casos de ruïna imminent
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La delegació que s’efectua serà revocable en qualsevol moment. També l’Alcalde podrà,
en supòsits –concrets i puntuals- d’urgència o quan circumstàncies especials ho facin
convenient, avocar competències que tingui delegades.
La Junta de Govern, en la primera sessió que celebri, adoptarà si procedeix el
corresponent acord d’acceptació de la delegació.
Segon.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la sessió extraordinària que es convoqui
per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals. Així mateix, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Comunicar aquest Decret a tots els Regidors afectats i als Caps dels diferents
Departaments municipals, pel seu coneixement i efectes”.
Sr. Alcalde:
Canviem de punt. Passaríem al punt cinc, que és donar compte de diversos decrets,
perquè la gent que ens està escoltant ho vegi, hi ha una sèrie de decrets que normalment
s'han de prendre els primers dies del nou Govern, que també ho diu d'alguna manera la
llei, quins poden ser aquests àmbits que s'han d'anomenar de manera ràpida, i aquí avui
es dóna compte. Explicaré el principals, no entraré al detall de tots, però explicaré els més
importants. Presenta el punt 5.
Ho deixaria aquí i s'obriria el torn d'intervencions. Demana la paraula el Sr. Josep
Raventós en nom de la Candidatura d'Unitat Popular.
Sr. Josep Raventós Fornós:
Bé, bona nit. Bé, com a valoració del cartipàs nosaltres entenem que és un cartipàs
essencialment continuista, que seguim sense entendre i sense compartir l'àrea de DIPEL,
com ja hem explicat moltes vegades i no cal que hi insistim. I coses més concretes, a
aquesta reunió amb l'Equip de Govern a la que fèiem referència abans ja els hem
transmès que respecte les polítiques animalistes entenem que hem de posar la base sobre
les polítiques de defensa i protecció, i per tant entenem que ha de tenir un peu important
dins de l'àrea de Medi Ambient i un a Molins de Rei dins de l'àrea de Salut Pública.
Respecte el tema de l'aigua, una mica en la mateixa línia, entenem que el servei
pròpiament estigui centralitzat dins de l'àrea de Serveis municipals, però també entenem
que tot el que és la visió ambiental de com ho tenim d'aigua, com actuem sobre la
demanda, etc., ha d'estar vinculat al medi ambient. Altres dubtes que ens sorgien respecte
aquesta estructura que se'ns presenta són que no acabem d'entendre massa la separació
entre via pública i urbanisme a dues regidories diferents. nosaltres entenem que via pública
i urbanisme és una mica el mateix excepte que s'entengui la via pública com una simple
qüestió de manteniment, que llavors tampoc entendríem que tingués una estructura política
perquè entenem que és una qüestió estrictament tècnica. també volíem mencionar que hi
ha quatre presidents d'àrea, com ens ha explicat l'Alcalde, i que malgrat que hi ha cinc
regidores al Govern, les quatre presidències són masculines i entenem, a més a més, que
d'aquestes cinc regidores dues repetien, i per tant pressuposàvem que tenien el bagatge
suficient com per poder assumir una presidència, per tant, entenem que som davant d'un
govern d'homes. també veiem que les regidories associades a les tasques de cura i la
protecció dels vulnerables van a càrrec de dones i que per tant aquesta estructura
perpetua aquest model en què s'espera que siguin les dones les que assumeixin aquestes
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tasques. I per últim, per acabar amb un regust més positiu, celebrem que es conformi la
Regidoria de Serveis municipals, que d'alguna manera també recollíem al nostre programa
polític. nosaltres estem convençuts que és una regidoria amb un potencial transformador
espectacular però també que pot acabar-se compartint en una simple gestora de serveis
privatitzats, que és el que de fet s'ha fet fins ara. Si aquesta regidoria vol treballar per
transformar aquesta dinàmica nosaltres hi col·laborarem encantats. Respecte la Regidoria
de Participació, que també celebrem que es conformi, també veiem el perill que pugui
respondre només a un canvi estètic per fer front a la crítica que s'ha fet aquest últim
mandat respecte la falta de participació. En tot cas estarem atents que aquesta participació
no quedi com una cosa encotillada i controlada. I també celebrem les regidories de barri,
que entenem que essencialment hem de fer una feina de camp i presencial. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Josep. Més intervencions? La Sra. Anna Aroca en nom de Molins de Rei Camina.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Bé, nosaltres destaquem el tema dels tinents d'alcalde. No entenem que hi hagi d'haver
cinc tinents d'alcalde, cinc tinències. N'entenem una, dues... perquè en principi la tinència
d'alcalde és per substituir l'Alcalde quan no hi és i [Inintel·ligible, 0:33:59.2] i previ a
delegació d'atribucions.
Sr. Alcalde:
Bé, ja t'ho respondré després. És que hi ha d'haver un mínim legal, un mínim que estableix
la llei...
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Bé, jo he vist que hi ha un màxim legal, però no he vist que hi hagi un mínim. Hi ha un
màxim legal, en aquest cas de set, però no he vist que hi hagi un mínim. Si ho sabeu m'ho
dieu i paro. És així o no és així? Ah, bé. Jo he vist que hi ha un màxim legal, que en aquest
cas seria de set, i que no afecta, no sobrepassa, i que s'està complint la legalitat. Això no
vol dir que no sigui una mica exagerat tenir cinc tinències d'Alcaldia. També destaquem el
tema del nomenament de personal com a directiu i assessorament. Ho hem dit força
vegades. Entenem que l'Ajuntament s'hauria de regir pel dret administratiu, per tant,
aquests directors d'àrea haurien de ser tècnics d'Ajuntament i no càrrecs a dit i personal de
confiança del Govern. Gràcies.
Sr. Alcalde:
També demana la paraula la Sra. Sílvia Guillén en nom d'Esquerra Republicana.
Sra. Silvia Guillén Navarro:
Bé, nosaltres en aquest punt considerem que el repartiment que s'ha fet de les diferents
regidories és desproporcionat. L'administració moderna del segle XXI amb direccions
col·legiades entenem que hauria de repartir el poder de decidir i el que han fet és
[Inintel·ligible, 0:35:40.5] aquest poder de decidir en mans de pocs. El municipalisme del
segle XXI requereix altres maneres de decidir. Hauríem de passar de l'”entre pocs ho
farem tot” al “entre tots ho farem tot”, i això ni tant sols ho apliquen entre els regidors i
regidores del Govern municipal. En aquest mandat entre pocs regidors ho faran tot. Durant
el passat mandat vam defensar que havíem de reduir també l'estructura de l'Ajuntament,
passar de les cinc àrees, Alcaldia més quatre, a quatre integrant aquesta Àrea de
Desenvolupament Econòmic entre la d'Economia i la de Serveis a les Persones. Mantenir
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regidories no justifica mantenir l'estructura de tota una àrea, ni reduir l'estructura suposaria
un estalvi en les dedicacions polítiques i també, per què no, de càrrecs de confiança. I
vostès ara tornen a proposar la mateixa estructura. Reparteixen els càrrecs i els sous en
funció de les necessitats polítiques entenem i no pas en funció de les necessitats de la vila.
perquè sobredimensionen l'estructura i els sous i ho fan negociant i garantint parcel·les de
poder. Dues àrees grosses per tu i dues àrees grosses per mi. aquest és el repartiment de
les quatre àrees que tenim ara mateix a l'Ajuntament deixant a una banda Alcaldia. No
pensem que s'hagi de fer creure a ningú que no és possible gestionar l'Ajuntament amb
menys dedicacions polítiques perquè sí que es pot fer. nosaltres proposàvem estudiar
aquesta reducció dels càrrecs de confiança, però la decisió de mantenir una àrea com la
de DIPEL sincerament ho dificulta força. I que quedi clar que no es qüestiona el què, és a
dir, el que es pugui fer a una àrea com DIPEL, sinó el com, que es faci sota un paraigües
d'una àrea grossa.
Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció? Doncs si no és així faria una primera intervenció de resposta i
després hi haurà un segon torn. A veure, respecte el tema de les regidories. Hi ha quatre
regidories noves, podríem dir, que són la de Participació, que li volem donar molta
importància, i justament s'ha creat per això, perquè entre tots... durant la campanya va
aparèixer que tots li donàvem molta importància i la idea, bé, l'Eva, que aquí el repte de fer
molta feina en aquest àmbit, i també hem creat dues regidories noves a part de
Participació que són Qualitat i Transparència en la línia també del que aquest Govern ha
explicat amb el pacte de Govern i avui mateix que l'objectiu és millorar en la mesura del
possible, nosaltres estem molt contents del que hem fet, però encara tenim més reptes i
volem millorar molt més en l'àmbit de la transparència, i la qualitat dels serveis, i per això
també hem creat aquesta regidoria per intentar millorar tot aquest àmbit. Serveis
municipals apareix com a regidoria nova i nosaltres ho entenem com posar ordre, d'alguna
manera, que fins ara la majoria dels serveis majoritàriament estaven gairebé tots
dependents de via pública, però n'hi havia alguns que tenien altres regidories i per intentar
justament fer-ho millor ho hem vinculat tot a la mateixa regidoria i ho farà el Miquel
Zaragoza, com ja sabeu, amb intenció justament de millorar i poder atendre millor les
diverses oportunitats o propostes que puguin sortir. I no és nova, però en tot cas
teòricament també se li vol donar encara més importància, [Inintel·ligible, 0:38:46.2]
innovació. El tema d'algunes que heu comentat, i com heu dit n'hem parlat a les reunions,
segurament hem d'acabar de ser conscients tots d'algunes coses per millorar-les, però
compartim la idea del tema del que seria la millora de la qualitat de vida i de l'entorn dels
animals, i entenem que pot estar més vinculat a medi ambient, però l'altre és tota la part de
salut pública, que és on es portava, que té a veure més directament amb qüestions
purament... no respecte la tinença responsable d'animals, o a la promoció del medi
ambient, i també dins d'aquest medi ambient el que seria tot el tracte als animals, i per tant,
[Inintel·ligible, 0:39:29.7] concepte segur, i segur que entre tots ens ajudareu si ens
equivoquem en algun moment, però compartim d'alguna manera la vostra reflexió. El tema
d'Urbanisme i Via Pública, històricament sempre ha anat separat, i jo diria que a tots els
ajuntaments de Catalunya que jo conec ho tenen així, en el sentit que l'Urbanisme el que
fa o el que intenta fer és aprovar els planejaments urbanístics o llicències urbanístiques,
que és una complexitat molt grossa, dissenyar d'alguna manera el municipi a curt, mitjà i
llarg termini amb una gestió molt complicada també a on som nosaltres de les normes del
Pla General Metropolità, que és complex justament gestionar tot el nostre urbanisme amb
una mena de normativa tant complexa que limita, podríem dir, l'autonomia municipal, que
per mi des del meu punt de vista ja està bé, i que a més a més té un tracte, perquè la
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competència d'Urbanisme en els temes importants és compartida, en aquest cas amb
l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Totes les nostres
modificacions grosses i sobretot els plans aprovats han de tenir el vistiplau d'aquestes
dues entitats. Per tant, és una regidoria que té molta especificitat tècnica, sobretot. I la de
Via Pública, bé, en aquest cas és d'Espais Públics i Manteniment, nosaltres entenem més,
i com funciona a molts llocs, té diverses funcions, però sobretot la del manteniment de la
via pública però també el que és la millora de la via pública i també el que són, podríem dir,
obres i execució d'obres a l'àmbit públic. nosaltres això entenem que ha de tenir, també
perquè és la regidoria d'obres, direccions diferents. Entenem que sempre s'ha fet així,
agraïm la reflexió però nosaltres ho entenem d'aquesta manera, que conceptualment són
prou diferents i no és només tècnica, via pública, o espai públic, en aquest cas. A veure. El
tema dels tinents d'alcalde, que aquí m'he despistat jo. És veritat que hi ha un màxim.
nosaltres la tradició que seguim aquí a Molins de Rei... sí, sí, tens raó tu, però nosaltres
seguim una tradició que és que nosaltres a la Junta de Govern normalment hi posem els
tinents d'alcalde. El que fem és normalment els membres de la Junta de Govern la tradició
que fan molts ajuntaments, que és que els membres de la Junta de Govern són els que
anomenem normalment tinents d'alcalde. Té un tema que és important de la substitució de
l'alcalde en cas que no hi sigui o que pugui delegar, perquè sí que per llei ha de delegar a
tinents d'alcalde de manera preferent, i podem escollir... és veritat, hi ha un màxim de set, i
nosaltres en triem sis perquè és el que pensem que és correcte i és l'òrgan deliberatiu
correcte a la Junta de Govern que té unes funcions específiques, i a més a més
augmentades per unes delegacions per les que acabem de donar compte ara i una que si
tot va bé aprovarem d'aquí un moment, i la tradició que hem seguit aquí que em sembla
correcta que és que els membres de la Junta de Govern siguin els tinents d'alcalde. Per
això en nomenem. És opinable si amb tres passaríem o amb sis n'hi ha prou. nosaltres
entenem que sis és correcte i podríem fins i tot haver-ne fet set. En aquest cas són cinc
més l'alcalde. Per tant, sis persones pensem que és correcte segons la tradició. És
opinable. I el tema de l'organització global de l'Ajuntament. És una de les discussions
gairebé més velles que tenim des de la legislatura anterior. nosaltres entenem que
l'organització de l'Ajuntament l'anem millorant a mesura que van passant els anys, l'hem
d'anar fent entre tots, sobretot ens han d'ajudar molt els tècnics, també ho hem de fer des
d'aquí, des de l'àmbit polític, però és un tema d'organització, d'intentar aprofitar al màxim
possible totes les capacitats tècniques i organitzatives tant dels regidors com dels tècnics,
que nosaltres entenem que aquesta organització ens va bé, sempre la polèmica, podríem
dir, és a la de Desenvolupament Estratègic Local, però [Inintel·ligible, 0:43:17.8] ho ha
explicat abans, per tant, no m'allargaré gaire més amb els arguments, però és una àrea
que tenen molts ajuntaments, la majoria d'ajuntaments de la nostra mida, però els que no
el tenien l'estan creant i molts d'ells que l'estan creant justament aquí vénen a veure
l'Ajuntament de Molins de Rei a veure com ho fem, i recordem que des d'aquesta àrea es
porten coses tant importants com Ocupació, de les quals han sortit subvencions importants
i propostes importants, i també en l'àmbit de promoció econòmica d'emprenedoria, per
exemple, s'han fet iniciatives que són innovadores arreu del país. Per tant, com que és una
cosa que funciona bé, nosaltres preferim mantenir-la. I els directors de serveis és una
opció de com es pot estructurar. Hi ha diverses opcions i nosaltres triem l'opció que permet
la llei que és la de fer càrrecs directius i de confiança donant unes funcions concretes i és
el sistema que hem triat. Després en tornarem a parlar, però com que és donar compte del
nomenament provisional i ho has comentat tu, Anna, doncs nosaltres entenem que la llei
fins i tot ens permet poder tenir-ne més, d'aquesta mena de càrrecs. nosaltres donem un
nombre que considerem que és correcte pel funcionament de Molins de Rei en aquests
moments i és la proposta que després també explicarem amb una mica més de detall. I el
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tema de dedicacions exclusives, que també es comentava que n'hi ha massa, bé, en tot
cas la llei a l'Ajuntament de Molins de Rei li permet fins a set dedicacions exclusives,
nosaltres n'agafem un màxim de quatre i en mandats anteriors n'hi ha hagut cinc. Per tant,
hi ha hagut anteriorment a aquest Ajuntament més dedicacions exclusives. Ha de ser en
aquest quan hauríem de dir que les dificultats del mandat anterior o d'aquest són superiors
a les que podien haver-hi hagut a d'altres mandats perquè les coses són més complicades
ara, i entenem que és un nombre correcte per fer-ho i no és una qüestió de repartiment o
no, sinó que és un tema que nosaltres entenem que és de funcionament correcte de
l'Ajuntament i fins ara ha anat bé. I aquí acabaríem aquesta primera resposta. Hi hauria un
segon torn d'intervencions.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Jo insisteixo amb el tema dels tinents d'alcalde perquè ja ho havia mirat a la llei,
efectivament, i hi ha un màxim, no hi ha un mínim. Diu que sí que han de pertànyer a la
comissió de Govern, però no han de ser tots els membres d'aquesta comissió tinents
d'alcalde. Estem parlant d'una qüestió de cura dels diners dels ciutadans. I a més, si tant
important fos l'ordre i tal hauríeu de fer un ordre, un primer, un segon, un tercer i un quart.
En aquest cas hi ha un primer, que és perfectament entenible aquest primer tinent
d'alcalde, i fins i tot podria ser un segon, però el tercer, el quart i el cinquè no sabem què...
I el tema del personal eventual, insistir en què igual que ja s'ha dit que probablement un
d'aquests càrrecs sortiria a plaça concurs, doncs pensem que tots aquests llocs de feina
haurien de ser de personal funcionari de l'Ajuntament, i no com hem dit en diverses
ocasions fer de l'Ajuntament una agència de col·locació de companys de partit. Ara estem
parlant de persones que no es poden trobar a la web de l'Ajuntament, tu entres a les àrees,
no diu qui és el director, no ho diu, tampoc no tenim un currículum, no sabem què es fa...
persones que hagin de tenir aquests càrrecs i en aquest sentit... com a mínim tenir
informació en aquest sentit. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Demana la paraula la Sra. Sílvia Guillén.
Sra. Silvia Guillén Navarro:
Sí. Només m'agradaria si pogués fer un aclariment el Sr. Alcalde. Si sense DIPEL s'acaben
les polítiques d'ocupació o s'acaba el foment de l'emprenedoria. Ho dic perquè tal i com ho
ha explicat semblava que gràcies a DIPEL tot això és el que s'està fent, i jo abans he dit
que no qüestionava el què sinó el com, és a dir, no qüestionem que es facin polítiques
d'ocupació ni qüestionem que es fomenti l'emprenedoria ni qualsevol de les tasques que es
pugui fer des de DIPEL. Proposem una nova estructura diferent a la que hi ha actualment.
Dic que ho aclareixi perquè ningú no es quedi amb la preocupació que ostres, si algun dia
Esquerra Republicana entrés a govern i suprimís DIPEL, a veure si s'acaben les polítiques
d'ocupació.
Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció? Doncs responent... és que els tinents d'alcalde, Anna, només
deia que nosaltres per tradició, pot ser qüestionable o no, pensem que totes les persones
que són a la Junta de Govern han de ser tinents d'alcalde. Ja s'ha fet aquí a aquest
Ajuntament des de fa molts i molts anys. Pot ser opinable. A partir d'aquí nosaltres
entenem que és una manera... penseu que un tinent d'alcalde té més obligacions que un
regidor a dedicació parcial, i la petita compensació que hi ha és molt petita, però és una
qüestió que té més obligacions, igual que el portaveu té una mica més d'assignació que un
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regidor normal perquè tenen més obligacions els tinents d'alcalde que un regidor a
dedicació parcial, però la raó per la qual fem cinc més un que és l'alcalde és justament
perquè la Junta de Govern té una sèrie de competències i el que volem és que sigui el més
col·legiat possible, i triem un nombre que pensem que és el correcte, i no té res a veure...
pots nomenar o no per ordre -no té res a veure amb l'ordre de la substitució, és perquè la
part de l'ordre inicial que només n'hi ha un, després l'alcalde pot triar qualsevol dels tinents
d'alcalde per poder-lo substituir, que de vegades passa. també, també, però preferentment
són els tinents d'alcalde, i nosaltres considerem que és aquesta la manera de fer-ho i per
això aquest Ajuntament, al qual no sempre hi ha hagut aquest Govern, des de fa molt i molt
de temps, i ho fan molts ajuntaments. Però repeteixo, és opinable i respectable, però
també la nostra posició. El tema que comentàvem una altra vegada dels directors de
serveis. En tot cas ho mirarem, perquè això que no diu a la web de qui són i tot plegat, en
tot cas si no és així és un error que s'ha de corregir, i en aquest cas tens raó que hagi de
ser-hi. Tots els que tenim són tots aquí. Després si voleu, si no els coneixeu us els
presentarem personalment, i són persones que s'han triat per, a part de la confiança en els
diversos grups que estem governant, són persones que tenen coneixements tècnics per
tirar endavant cadascuna de les àrees a les quals hi són, i a més a més ho permet la llei, i
a més a més la llei ens permet un nombre superior del que tenim a l'Ajuntament de Molins
de Rei de càrrecs de confiança. És així, i tenim menys càrrecs de confiança del que ens
permetia la llei. A partir d'aquí nosaltres entenem que és un sistema correcte, que ens ha
funcionat també durant aquests quatre anys, que també antigament ja havia funcionat
d'aquesta manera i que té les seves virtuts. també segur que té els seus inconvenients,
però té virtuts, i nosaltres li donem molta importància a aquestes virtuts, que ens ajuden a
què l'Ajuntament funcioni millor. Dit això, les seves funcions, hi ha unes fitxes que estan
aprovades que són les fitxes de llocs de feina, i les funcions de cadascun dels directors de
servei són específiques. Justament de direcció de l'administració de cadascuna de les
àrees que porten, i per tant ajuden a tots els regidors i als tècnics, i als caps de negociació
a tirar endavant la seva feina. El que puc garantir és que fan molta feina i ens posen les
coses fàcils a la gent de Molins de Rei, no als polítics del Govern, sinó a la gent de Molins
de Rei, que jo penso que és molt important, motiu pel qual som aquí. I l'últim comentari a la
portaveu d'Esquerra Republicana, bé, jo no he dit això, que s'interpretin aquestes paraules,
però és veritat que des que hi ha DIPEL es fan moltes més polítiques i que nosaltres
entenem que hi hagi una àrea en moments complicats com en el que som de crisi
econòmica que justament la seva principal funció... i que per tant estiguem més ben
organitzats i tinguem més visualització de temes que per nosaltres són bàsics i
transcendentals a aquest municipi com pot ser el comerç, la fira, l'ocupació, l'empresa o
l'emprenedoria, el fet que estiguin a una àrea amb molta més capacitat, també amb una
direcció de serveis que té més atenció amb un president d'àrea que justament també té
més atenció, doncs fa que surtin millors polítiques que no pas si no el tinguéssim, i en tot
cas nosaltres pensem que els resultats són bons i fins i tot als sectors econòmics de Molins
de Rei a nosaltres, no sé què els diuen a vostès, però a nosaltres ens diuen justament que
mantinguem aquesta àrea. Per tant, una de les coses que fem nosaltres és escoltar molt a
la gent i especialment els sectors implicats, i com que escoltem també tenim en compte
l'opinió dels més afectats en aquest cas, i que ens demanen que mantinguem aquesta
àrea i per això també la mantenim, a part que nosaltres estem molt satisfets dels resultats
d'aquesta feina que fan. Jo no diria res més. Teòricament s'hauria acabat donar compte i
per tant després d'aquest debat ens donaríem per assabentats d'aquest punt cinc i dels
decrets que es van signar a l'inici del mandat estrictament.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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6.- Acord sobre delegacions d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern
Local.
PROPOSTA D’ALCALDIA
“Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny
de 2015, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal,
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament
l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim Local, i
altre legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de matèries,
la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, a favor de la Junta de
Govern Local.
Atès que de conformitat amb la legislació que abans s'ha fet referència, el Ple de
l'Ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l'exercici de les seves
atribucions, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 23.2.b) de
la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, on es regulen les competències plenàries que tenen caràcter
indelegable.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència plenària d’establiment,
fixació, regulació i modificació dels Preus Públics.
Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local en
els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d'aquesta
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstancia mitjançant la inclusió, en la part
expositiva, del text següent:
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió
plenària que va tenir lloc el dia ......................”
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament, com a
titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de l’exercici de la
delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes a tots els Regidors de la
Corporació i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reia1 Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a
l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació del Ple.
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Quart- Substituir l’obligació de l’Alcalde prevista en l’article 42 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reia1
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar compte succinta a la Corporació, en
cada sessió ordinària, dels Decrets dictats per l’Alcaldia, pel reconeixement del dret de
tots els Regidors de l’Ajuntament de poder consultar directament i personalment els
Llibres de Decrets.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als Caps de Serveis i de Departament, Regidors
delegats i Presidents de les Comissions Informatives, pel seu coneixement i efectes, fentlos constar que, un cop adoptats els corresponents acords per la Junta de Govern,
s’haurà de donar compte d’aquesta a la Comissió Informativa competent, amb l’objecte
de donar compliment al que disposa l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
Departaments d’Intervenció, Tresoreria i Rendes, pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Taulell d’anuncis
en compliment de del que disposa l’article 51.2 del text legal abans esmentat”.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al sisè punt, que és l'acord de delegacions d'atribucions plenàries a favor de la
Junta de Govern local. És un òrgan que ara justament explicaré de manera ràpida i
resumida.Presenta el punt 6.
Amb això donaria per explicat el punt i s'obriria el torn d'intervencions. Si algú vol fer algun
comentari o té alguna qüestió sobre això. El Pere Garcia en nom d'Iniciativa.
Sr. Pere Garcia Padilla:
Sí. nosaltres el que farem en aquest cas que votarem en contra. No estem d'acord en
buidar els debats dels grups de les sessions plenàries. Si volem fer de la política una cosa
més pràctica i més transparent l'hem de posar a debat. Entenem que no cal regar tant el
poder. Hem de debatre i és com arribarem a aconseguir solucions. És per això que
votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció? L'Anna Aroca en nom de Molins de Rei Camina.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Sí. nosaltres també votarem en contra perquè considerem que dins dels preus públics hi
ha els que afecten els serveis educatius i socials i que són de considerable importància
com per debatre'ls al Ple.
Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció? Nosaltres la veritat és que sabem que es podria produir aquesta
interpretació. nosaltres entenem que tal com està establert hi ha oportunitat tant de fer el
debat a les comissions informatives, que és obligatori que passin, i es pot comentar
sempre també als plens, fer preguntes o qüestions al punt determinat que ho cregueu. És
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un tema d'agilitat administrativa, més aviat. nosaltres no el considerem un punt
supertranscendental i tampoc no li donem massa importància. Per tant, si us sembla bé,
nosaltres avui el portem ara a votació al Ple, però si voleu que ho debatem si us sembla bé
a la Comissió d'ASG i després tirem enrere a la competència perquè per vosaltres
realment, realment, és un punt molt, molt important, o [Inintel·ligible, 0:55:52.7] doncs ho
podem replantejar, perquè de la mateixa manera que ara podem prendre l'acord, també
podem prendre l'acord de treure la competència. Per nosaltres en el fons no és un tema...
no ho fem perquè ho vulguem imposar, sinó perquè pensem que és millor pel
funcionament dels serveis. Però si al final es considera que no, ei, no tenim cap problema
a portar-lo al Ple, tirar-lo enrere i ja està. Però si us sembla bé ara portem a votació aquest
punt però ho deixem obert pels propers mesos poder-ne parlar a la Comissió Informativa
pertinent i cap mena de problema, si entre tots considerem que és millor que cal tornar
aquesta competència al Ple. Alguna altra consideració o paraula per aquest punt? Doncs si
no és així passaríem a la votació entenent que portem això però que a les properes
reunions podrem posar-ho en qüestió.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

CiU

6

PSC-CP

5

Vots en contra

CUP

4

ERC

3

C’s

1

Molins Camina

1

IC-V

1

Total

Abstencions

15

2

4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 15 vots a
favor de CiU (6), PSC-CP (5), ERC (3) i C’s (1), 4 abstencions de la CUP (4) i 2 vots en
contra de Molins Camina (1) i IC-V.
7.- Acord sobre retribucions, indemnitzacions i subvencions dels regidors i grups
municipals.
PROPOSTA D’ALCALDIA
“Un cop constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, i establert el nou Cartipàs
Municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels
membres polítics d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions i
les designacions de càrrecs efectuades per l’Alcaldia, mitjançant el Decret núm. 1.100, de
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18 de juny de 2015 i el Decret núm. 1108, de data 19 de juny de 2015, així com el seu
règim de retribucions i indemnitzacions.
Fonaments de dret:
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb la normativa autonòmica, i
amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals
tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a
l’exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament,
aconsella la necessitat d’assignar una quantitat econòmica de caràcter mensual en
concepte d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les
seves funcions.
Atès l’article 73.3 de l’esmentada Llei 7/85 autoritza al Ple de l’Ajuntament per assignar als
grups polítics una dotació econòmica que deurà comptar amb un component fix, idèntic per
a tots els grups i un de variable en funció del número de membres de cada grup.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015, les següents retribucions a
percebre pels membres electes que exerceixin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva:
- Alcalde: 52.681,16€ bruts anuals, distribuïts en catorze mensualitats de 3.762,94€
bruts.
-

Regidors o regidores amb dedicació exclusiva: 46.204,33€ bruts anuals, distribuïts
en catorze mensualitats de 3.300,31€ bruts.

Segon.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, les retribucions a percebre pels
membres electes que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, que
s’estableix en vuit hores setmanals:
- Tinents d’Alcalde: 15.212,88€ bruts anuals, distribuïts en dotze mensualitats de
1.267,74€ bruts.
- Regidors o regidores: 14.072,76€ bruts anuals, distribuïts en dotze mensualitats de
1.172,73€ bruts.
Tercer.- Establir indemnitzacions per assistència efectiva als plens de la corporació de tots
els regidors i regidores sense dedicació exclusiva ni parcial, en la quantia de 380,00€ per
sessió, fins a un màxim de dotze sessions plenàries anuals, amb efectes del dia 13 de juny
de 2015.
Quart.- Establir indemnitzacions per assistència efectiva a les Juntes de Portaveus de la
corporació de tots els regidors i regidores sense dedicació exclusiva ni parcial, en la
quantia de 95,00€ per reunió, fins a un màxim de dotze reunions anuals, amb efectes del
dia 13 de juny de 2015.
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Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, a cadascun dels grups polítics
municipals, amb la següent dotació econòmica:
a) Component fix de 3.660,00€ bruts anuals, distribuïts en dotze mensualitats de
305,00€ bruts.
b) Component variable de 3.240,00€ bruts anuals, distribuïts en dotze mensualitats de
270,00€ bruts, per cada membre integrant del grup.
Sisè.- Mantenir en quatre el nombre de membres electes de la corporació que durant el
mandat exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva.
Setè.- Mantenir en set el nombre de membres electes de la corporació que durant el
mandat exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial de vuit hores setmanals.
Vuitè.- Aprovar els citats imports en el pressupost de l’exercici 2015.
Novè.- Publicar l’acord d’aprovació del present règim retributiu, d’indemnitzacions i
subvencions dels regidors i grups municipals al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona”.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Seria sobre les retribucions, indemnitzacions i subvencions dels regidors i grups
municipals. aquest també és un dels punts que és obligatori portar a aquest primer Ple.
Presenta el punt 7.
S'obriria el primer torn d'intervencions. Demana la paraula la Mireia Romo en nom de la
Candidatura d'Unitat Popular.
Sra. Mireia Romo Segura:
Respecte aquest punt nosaltres volem fer unes consideracions generals. El nostre vot en
contra en aquest punt respon a la concepció que hi ha una oposició a la base dels models
d'estructura política que defensem des de la Candidatura d'Unitat Popular i el que
defensen l'Equip de Govern. I per tant hi ha una oposició respecte el model de societat. El
nostre model té per objectiu transformar els governs locals en democràcies directes a
través de les fórmules del municipalisme radical per aconseguir un apoderament i una
emancipació col·lectiva i personal. La institució, doncs, no ha d'estar al servei de la
ciutadania, sinó en mans del poble. Les persones han de poder participar en el procés de
presa de decisions polítiques i assumir col·lectivament responsabilitats per governar i
controlar les seves comunitats a través d'institucions democràtiques de proximitat. En
aquest sentit és indispensable subvertir el model actual d'institució vertical que ofereix la
democràcia representativa, ja que pensem que desposseeix les persones de ser el centre
de l'acció política i redueix el seu paper actiu al vot o a una participació controlada i
encotillada que en realitat esdevé una rentada de cara perquè sembli que ens deixen triar
alguna cosa. aquest model vertical implica l'acumulació del poder en mans dels
representants, assumeix el model de gestió com a model polític i porta a la
professionalització de les tasques polítiques i, per tant, a la seva remuneració.
Malauradament no governem, i no podem començar a transformar com voldríem aquest
govern local en una democràcia directa. Tot i així, com hem comunicat aquest dilluns 22 de
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juny a l'Equip de Govern el nostre programa està a disposició de tothom que el vulgui
desenvolupar ja que considerem que és el millor per a la nostra vila. En aquest sentit
volem oferir al Govern algunes propostes concretes per avançar cap al model que
defensem dins aquest Ajuntament. Volem posar sobre la taula dues idees generals i
després us comentarem les propostes. La primera, cal tendir a desarticular estructures
polítiques de caràcter vertical com són les actuals i els sous que hi estan associats, per
descomptat, a favor d'estructures polítiques horitzontals que responguin a les necessitats
d'autoorganització del poble. En segon lloc, tenint en compte la situació d'atur, pobresa i
precarietat en què la crisi econòmica ha deixat a la majoria de persones en aquest país,
crisi econòmica que per cert s'ha dissenyat, provocat i aprofitat des de les elits
econòmiques i que òbviament no ha afectat a les grans fortunes ni els grans partits polítics,
és de justícia social que l'entramat polític que ens governa es vegi reduït i vegi abaixats els
seus salaris, no tant per una qüestió d'austeritat, que també, sinó per una qüestió de
decència democràtica i ètica. Per això passem a les propostes concretes. Proposem en
primer lloc com a criteri general reduir tant com sigui possible els membres de la
Corporació que reben retribucions per dedicació exclusiva o parcial; en segon lloc,
proposem que el barem d'atribució de les remuneracions de l'Alcalde i els regidors de
l'Equip de Govern sigui el del salari mínim interprofessional, que aquest 2015 són 648 amb
60 EUR multiplicat per dos i mig. aquests 1 621 amb 5 EUR mensuals és el topall màxim a
jornada complerta que com a Candidatura d'Unitat Popular pensem que s'ha d'arribar a
cobrar. Per descomptat, nosaltres no pensem que ningú hagi d'entendre la política com
una feina, així com l'entenen d'altres, i menys una feina per gaudir d'un nivell adquisitiu alt
o arribar a enriquir-se. Malauradament, fins que no aconseguim una ruptura democràtica
que ens permeti canviar de sistema, almenys proposem que el que cobri un representant
amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Molins de Rei no siguin els 3 300 EUR actuals o
46 204 amb 33 EUR anuals, sinó que siguin aquests 1 621 amb 5 per una jornada
complerta. En tercer lloc, pel que fa les subvencions dels grups municipals, proposem
aplicar un criteri d'equitat perquè tots els grups municipals rebin la mateixa subvenció i no
cobrin en funció del nombre de regidors que tenen com passa actualment. Això ho diem
perquè entenem que més o menys tots els grups municipals tenen unes necessitats
d'activitat política semblants i per tant hauríem de rebre la mateixa subvenció
independentment dels regidors que tinguin, o com a mínim posar-se a treballar sobre
aquesta proposta. En darrer lloc, com a Candidatura d'Unitat Popular Molins de Rei
proposem tirar endavant un pla de transparència que tingui com a objectiu garantir que les
retribucions que perceben tant els membres de l'Equip de Govern com els regidors a
l'oposició estiguin justificades i evitar possibles casos d'inoperància política a canvi de
seguir cobrant. Això vol dir desplegar un quadre de comandament que fiscalitzi, en termes
generals, la dedicació política de tots els regidors del Ple, sigui en termes de propostes
presentades, desenvolupades o executades, sigui per assistència a reunions, sigui pels
criteris que sigui associats a la tasca de regidor al Govern o a l'oposició. Pensem que el
PAM, el Pla d'Actuació municipal està bé, però no és suficient com a eina de transparència
cap a la ciutadania, ja que s'hi avaluen objectius polítics assolits per mandat, però no s'hi
avalua si els representants polítics són els que han treballat a canvi d'un sou perquè això
sigui possible, o bé s'han recolzat excessivament o completament en el cos de treballadors
tècnics de l'Ajuntament i no han fet res. Ara mateix no hi ha manera de saber-ho segur.
aquest quadre de comandament afectaria també, com dèiem, als membres de l'oposició
amb el mateix objectiu. Pensem que no hauria d'haver-hi cap problema per tirar endavant
aquesta proposta si l'entenem com una proposta de salut democràtica que busca donar
comptes i fer un retorn de la feina feta a les persones que ens han votat perquè puguin
seguir decidint amb garanties a qui dipositen la seva confiança i evitar, sobretot, saquejos
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deliberats i continuats de diners públics per part de regidors que pràcticament no han fet
res en tota una legislatura, com era el cas del Sr. Ramos del PP. Els diners públics han de
servir, doncs, perquè les persones tinguem garantits els nostres drets socials i els serveis
públics.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Mireia. Més intervencions en aquest punt? La Sra. Sílvia Guillén en nom
d'Esquerra Republicana.
Sra. Silvia Guillén Navarro:
Bé, nosaltres en aquest punt el que ens agradaria proposar és que l'Alcalde cobrés de les
arques municipals. Així podríem saber els diners que cobra i valorar què fa amb aquests,
és a dir, la dedicació al nostre municipi. Es pot escollir ser un alcalde de partit i un alcalde
de la vila, i entenem que ha decidit ser un alcalde de partit prioritzant aquestes ambicions
polítiques i personals que són molt legítimes, però que entenem que havent-hi un sou
d'alcalde, com és el cas s'ha fet públic, 52 681 amb 16 EUR anuals, doncs entenem que
seria de justícia que els ciutadans de Molins de Rei tinguessin un alcalde que cobrés de les
arques municipals per poder, nosaltres com a membres de l'oposició, fiscalitzar aquest sou
i també la gent de Molins de Rei, entre d'altres, també els que l'han votat.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Demana la paraula la Sra. Anna Aroca en nom de Molins de Rei Camina.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Sí. nosaltres ens oposem als salaris que rebran els regidors al Govern. En principi estem
en una conjuntura on a les grans ciutats i no tant grans, a moltes ciutats estan baixant els
sous, la conjuntura econòmica, laboral i social és la que és. Ens agradaria haver vist un
gest per part del Govern d'una reducció. A Barcelona parlen de 2 200 EUR al mes, a
Madrid parlen d'una altra cosa, a Alacant s'ho han abaixat un deu per cent... un gest, com
a mínim, com a mínim. nosaltres ja teníem al programa una proposta a tres salaris mínims,
però... mínim un gest. Estem dient que amb salaris de regidors al Govern sortiran del
pressupost uns 285 000 EUR a l'any que si ho veiem o ho comparem amb d'altres partides
als pressupostos 2015 doncs fa una mica de mal als ulls. A Habitatge es destinen 145 000
EUR, a despesa social directa estem parlant de 135 000, i quan parlem dels membres del
Govern parlem de 285 000 EUR. Llavors, pensem que no és la cosa més correcta. El tema
assistència a plens i comissions de regidors pensem que no hauria de superar l'import de
300 EUR. també un gest per aquesta banda en el context de rebaixar una mica tots
aquests conceptes que no oblidem que estan aprovats per la gent que els ha de cobrar.
Llavors, aquí ja hi ha una mica de tema. El tema dels grups municipals, igualment, estem
parlant de què no entenem exactament d'on surt l'import. Estic d'acord una mica amb el
que ha dit la Mireia, primer, que no hauria de diferenciar-se pel nombre de regidors; aquí
tothom hem de fer la mateixa tasca si en tenim un o si en tenim vuit. I per altra banda ens
agradaria saber si s'ha de justificar l'ús que es fa d'aquests diners que es reben per part
dels grups. Sí que hem consultat la llei i sí que té una sèrie de previsions. Volem saber si
això finalment es fiscalitza, si hi ha un control. també ens agradaria posar criteris de l'estil
una quantitat per aquesta tasca, una quantitat per aquesta altra, i així podríem tenir un
mínim de control perquè estaria molt bé que fos tant transparent com fos possible perquè a
la ciutadania li hem de dir que si els partits polítics no són per... bé, per què són, li hem de
dir exactament, i de manera transparent què farem amb aquests diners.
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Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció en aquest primer torn? El Pere Garcia en nom d'Iniciativa.
Sr. Pere Garcia Padilla:
Sí, hola una altra vegada. [Inintel·ligible, 1:11:19.6] pràcticament que no s'hagi dit.
Entenem nosaltres que reduir, i tornarà a sortir segurament la famosa àrea de DIPEL que
ja ha sortit i segurament tornarà a sortir, però nosaltres entenem que reduir l'estructura
política de l'Ajuntament falsificaria la contenció de despesa, i més en aquests moments en
els que precisament el que cal és fer això, entenem que això s'hauria de reduir.
Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció? Doncs si no és així faríem la primera resposta de les diverses
qüestions que han sortit. A veure. Es demanava un gest d'una reducció, i ja es va fer. Sí
que és veritat que he recordat que els sous que es proposen en aquests moments són els
mateixos que hi ha ara, però a l'anterior legislatura es va rebaixar el sou dels regidors de
dedicació exclusiva un 5 % i es van mantenir tant les indemnitzacions que rebien els
regidors de l'oposició i portaveus com també es manté la quantitat que reben els grups
municipals. nosaltres entenem que en el seu moment es va fer un gest i a més a més
recordem que es va passar de cinc dedicacions exclusives al màxim de quatre, que s'ha de
dir que la llei, estem molt per sota del que diu la llei. La llei avui permet a l'Ajuntament de
Molins de Rei tenir fins a deu dedicacions exclusives. En tindrem màxim quatre, repeteixo.
I a més a més el sou màxim que permet la llei actual també permet un sou superior al del
màxim que s'estableix a la proposta que us fem avui, que és de 57 000 EUR i el sou
màxim que s'estableix que és el de l'Alcalde és de 52, i els regidors de dedicació exclusiva
és de 46, per tant, inferior al que permet la llei de manera substancial i per tant nosaltres
entenem que és el gest que en aquell moment es va fer i el gest també de mantenir en el
seu moment el sou de l'oposició, podríem dir, i en canvi només baixar la part del Govern.
En aquell moment es va fer i complim amb aquesta línia amb aquesta nova proposta que
fem en aquests moments. Ara només un tema de comentari, i no hi entraré gaire més
perquè normalment a mi em sorprèn el tema d'on he de cobrar jo o no, si cobro,
[Inintel·ligible, 1:13:35.4]. Ara a la web de l'Ajuntament de Molins de Rei surt publicat el que
cobro. Ho he dit mil vegades que són 49 000 EUR bruts anuals i ho cobro d'un partit, i
podria cobrar de l'Ajuntament si volgués 3 000 EUR més l'any, i és una opció personal que
potser decideixo canviar-la demà o no, i ja està, però és una opció personal que és pública,
i per tant se'm pot controlar si es vol. perquè la meva feina se'm controla cada dia si volen
amb no sé quants decrets, i la meva feina, indiferentment d'on cobri o no, no se m'ha de fer
pel sou ni del que cobri sinó del resultat de la meva feina com a Alcalde i representant de
la gent de Molins de Rei, i aquesta penso que tenen tot el dret de poder-la fer i tenen totes
les oportunitats per fer-ho. [Inintel·ligible, 1:14:15.4] Dit això, hi ha un debat de fons.
nosaltres entenem que els representants escollits per la ciutadania i per la gent de Molins
de Rei en la democràcia, i per tant amb unes eleccions absolutament legítimes que
determinen les prioritats dels propers quatre anys, però també determinen quines han de
ser les persones que els representem aquí asseguts, però especialment hem de dirigir
l'Ajuntament durant quatre anys hem de tenir un sou correcte i s'hi han de poder dedicar,
perquè si no al final qui dirigiria l'administració pública seria tothom menys les persones
que ha escollit la gent, això és un tema conceptual. I nosaltres també representem a la
gent, i part de la nostra feina i dedicació és justament estar al costat de la gent i escoltar-la.
I com tothom que fa una sèrie de responsabilitats i dedica moltes hores pensem que ha de
tenir el dret a poder tenir un sou i poder viure d'aquesta dedicació, com els de l'oposició
teniu una indemnització per poder dedicar unes de les vostres hores a poder treballar per a
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la gent de Molins de Rei, però els regidors que hem decidit entre nosaltres que poden tenir
més o menys temps de fer-ho, també només faltaria. És que si cobrem molt o no, jo
considero que a l'Ajuntament de Molins de Rei els sous són baixos. Ho dic així, ho dic així.
Si féssim el sou més alt de l'Ajuntament de Molins de Rei no és el de l'Alcalde de Molins de
Rei, si el cobrés. El sou de 52 000 EUR no és el sou més alt que hi ha a l'Ajuntament de
Molins de Rei. I segur que si fixéssim una mitjana del que cobren per hora els treballadors
de l'Ajuntament de Molins de Rei, la mitjana de sou, i l'apliquéssim a les hores que dedica
qualsevol dels regidors que són al Govern de l'Ajuntament de Molins de Rei, segur que
cobrarien molt més del que aprovarem d'aquí a una estona. perquè són moltes hores, és
molta dedicació, i és molta responsabilitat. I al final acaba sortint un sou de les persones
que estan amb dedicació exclusiva net, més o menys mensual, d'uns 2 300 EUR al mes.
Això és el que acaba cobrant un regidor en dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Molins de
Rei. Algú pot considerar que és molt? Bé, és un sou segurament correcte que per la
responsabilitat que tenen cadascun d'aquests regidors, per mi, és poc perquè la
responsabilitat que assumeix cadascun d'aquests regidors és molt alta. És molt alta. I per
mi no està igualment retribuïda, per exemple, amb l'escala [Inintel·ligible, 1:16:30.0] que hi
hauria a l'Ajuntament de Molins de Rei, però en el seu moment vam determinar que
justament amb aquest gest, que es deia per part de l'Anna, vam considerar a l'inici de
l'anterior legislatura que el gest era baixar-lo, quan recordem que els sous de l'Ajuntament
de Molins de Rei, l'Alcalde, per exemple, fa vuit anys, era de més de 60 000 EUR l'any. Per
tant s'ha abaixat. No passa res. perquè es va considerar que era un gest i es va fer. Però
jo, la meva opinió personal, és que per responsabilitat i les hores que es dediquen els
regidors tant de dedicació parcial com de dedicació exclusiva, si comparéssim la mitjana
de sou que té un treballador de l'Ajuntament de Molins de Rei amb les hores que
dediquem, ja us dic jo que si féssim això cobraríem molt més. És la nostra opinió i per tant
el sou que considerem que hi ha és correcte, que està, repeteixo, per sota del que diu la
llei, per sota de les recomanacions de l'ACM i de la Federació de municipis de Catalunya, i
n'hi ha moltes menys, sis menys, de les que permet la pròpia llei. I diria que més o menys
he respost a tot el que s'ha anat comentant. S'obriria així per tant el segon torn
d'intervencions. Si algú vol comentar o afegir quelcom. Mireia.
Sra. Mireia Romo Segura:
Jo només volia fer notar que el recorregut que et permet arribar a la política no és el mateix
recorregut -no vol dir que no hi hagi esforç, no estem parlant d'això-, no és el mateix
recorregut que et permet trobar un lloc de feina com és els treballadors de l'Ajuntament.
Penso que és una mica fort que us compareu amb els treballadors públics. Això d'una
banda. I després que no tenim manera de saber, com hem dit, les hores que hi dediqueu,
què feu, etc., i per això nosaltres hem proposat aquest pla de transparència. Ja està.
Sr. Alcalde:
Alguna altra intervenció en aquest segon torn? Doncs si no és així. És veritat que m'havia
deixat de respondre aquest àmbit de transparència. Hem dit que ho estudiaríem. Us ho
vam dir que ho comentaríem. És veritat que hem de trobar la manera, perquè jo no tinc
clar... és a dir, ara ho dic, ha de ser en tot cas per part de tot el Ple, perquè jo no tinc clar
que nosaltres haguem de... el Govern no té per què controlar, o penso que no és la funció
del Govern, sinó en tot cas de la ciutadania quan vota o de tots, diguéssim, quin és el nivell
de dedicació, de tasca i de responsabilitat, que jo penso que la responsabilitat s'ha de tenir
en compte amb les indemnitzacions econòmiques i el nivell, podríem dir, d'assertivitat o no
a la nostra feina. Com que això és un tema complex ja vam dir que l'estudiaríem entre tots,
però no és gens fàcil, no ens neguem a fer-ho, però estic convençut que justament no serà
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pels regidors del Govern que hi hagi alguna mena de dificultat en aquest àmbit. Si no hi ha
cap altra intervenció donaríem per tancat el debat i passaríem a la votació d'aquest punt
set.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

CiU

6

PSC-CP

5

CUP

Vots en contra

4

ERC

3

C’s

1

Molins Camina

1

IC-V

1

Total

Abstencions

11

7

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 11 vots a
favor de CiU (6), PSC-CP (5), 7 vots en contra de la CUP ( 4), C’s (1), Molins Camina
(1) i IC-V (1) i 3 abstencions d’ERC (3).
8.- Acord sobre l’establiment i nomenament de càrrecs eventuals directius.
PROPOSTA D’ALCALDIA
“Atès que en el Ple extraordinari de 9 de desembre de 2014 es va aprovar la relació de
llocs de treball, la plantilla de personal eventual i la dotació econòmica per a l’exercici
2015.
D’acord amb el Decret d’Alcaldia número 1083 de 15 de juny de 2015, el qual resol el
nomenament provisional del personal eventual de direcció d’àrees o serveis complexos,
subjecte a convalidació pel Ple municipal. (s’adjunta annex).
Comprovats el compliment de requisits mínims de les persones que es proposen als
corresponents llocs de treball.
Atès que correspon al Ple de la Corporació el nomenament de personal eventual de
direcció d’àrees o serveis complexos, segons el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals, a l’article 9 i següents.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Convalidar el nomenament de personal eventual establert en el Decret d’Alcaldia
número 1083 de 15 de juny de 2015, el qual resol literalment:
“Primer.- Nomenar temporal i provisionalment al personal següent, en règim de personal
eventual directiu per ocupar els llocs de treball reservats a directius per a àrees o serveis
complexos, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015 i fins la propera sessió
extraordinària que celebrarà el Ple amb motiu del compliment que preveu l’article 38 del
ROF:
-

-

-

-

-

M. Carme Pi Ciudad, per ocupar el lloc 5000.01 - Director/a de Serveis de
l’àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local, amb una retribució
bruta anual de 52.681,16 € i amb dedicació completa ordinària
Jordi Bascuñana Alfaro, per ocupar el lloc 2000.01 - Director/a de Serveis de
l’Àrea d’Economia i Serveis Generals, amb una retribució bruta anual de
52.681,16 € i amb dedicació completa ordinària
Mireia Escobar Costa, per ocupar el lloc 3000.01 - Director/a de serveis de
l’àrea de Serveis Personals, amb una retribució bruta anual de 52.681,16 € i
amb dedicació completa ordinària
Iolanda Garcia Llanta, per ocupar el lloc 1000.01 – Director/a de Serveis
d’alcaldia, amb una retribució bruta anual de 52.681,16 € i amb dedicació
completa ordinària
Joan Sanahuja Escribà, per ocupar el lloc 4000.01 - Director/a de Serveis de
l’àrea de Sostenibilitat i Territori, amb una retribució bruta anual de 52.681,16 €
i amb dedicació completa ordinària

Segon.- Presentar a la propera sessió que celebri el Ple de la Corporació aquest decret
per a la seva convalidació i posterior publicació al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis de
la Corporació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest decret als interessats.
Quart.- Donar trasllat d’aquest decret a la Secretaria, Intervenció i Tresoreria municipals. “
Segon.- Nomenar el següent personal per ocupar els llocs de treball de personal eventual
de direcció d’àrees o serveis complexos, assignant les característiques i condicions de
treball establertes en la relació de llocs de treball, segons correspongui en la descripció de
cada lloc de destinació:

Candidat

Lloc de treball de
destinació

M. Carme Pi
Ciudad

5000.01 Director/a de
Serveis de l’àrea de
Desenvolupament i
Promoció Estratègica
Local

Grup
i
Nivell

A1-26

Retribució

Efectes del
nomenament

52.681,16€

Des del
26/06/2015 i fins
acord de
cessament del
Ple o cessament
del Govern
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Jordi
Bascuñana
Alfaro

Mireia Escobar
Costa

Iolanda Garcia
Llanta

Joan Sanahuja
Escribà

2000.01 Director/a de
serveis de l'àrea
d’Economia i Serveis
generals

3000.01 Director/a de
serveis de l'àrea de
Serveis Personals

1000.01 Director/a de
serveis d'Alcaldia

4000.01 Director/a de
serveis de l’àrea de
Sostenibilitat i Territori

A1-26

A1-26

A1-26

A2-26

52.681,16€

Des del
26/06/2015 i fins
acord de
cessament del
Ple o cessament
del Govern

52.681,16€

Des del
26/06/2015 i fins
acord de
cessament del
Ple o cessament
del Govern

52.681,14€

Des del
26/06/2015 i fins
acord de
cessament del
Ple o cessament
del Govern

52.681,16€

Des del
26/06/2015 i fins
acord de
cessament del
Ple o cessament
del Govern

Tercer.- Publicar tots els nomenaments convalidats i acordats al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Donar trasllat als interessats, a Personal i Organització, a la Secretaria, a la
Intervenció i a la Tresoreria Municipal”.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt vuit, que és sobre l'establiment i el nomenament de càrrecs eventuals i
directius de l'Ajuntament de Molins de Rei. aquest seria l'últim punt d'aquest ordre del dia.
Presenta el punt 8.
S'obriria el torn d'intervencions. Demana la paraula el Sr. Carles Ros en nom de la
Candidatura d'Unitat Popular.
Sr. Carles Ros Figueras:
Bé. Hola. Bon vespre a totes. Un cop més ens trobem aquí amb una proposta de cinc
càrrecs eventuals directius, o que per mi podem dir de confiança continuista i que no
compartim sota cap concepte. Ja s'ha dit des de la Candidatura d'Unitat Popular, de
l'anterior legislatura, i encara ho mantenim. Són sous excessius a càrrecs triats a dit, sense
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cap procés de selecció i repartits entre membres propers al PSC i Convergència i Unió.
Pensem que l'existència de figures com aquesta només contribueixen a devaluar la
confiança dels mm envers l'Ajuntament i a distanciar la classe política del carrer, fent de la
política un espai “d'endollisme” i de professionalització. Per nosaltres la política ha de ser
un espai de pas temporal, mantenint les carreres professionals i sense esperar viure de la
política. [Inintel·ligible, 1:22:25.2] polítics s'ha aprovat als caps d'àrea amb dedicació
exclusiva i la resta de regidors de Convergència i Unió i PSC amb dedicació parcial. Tot i
aquest volum de càrrecs polítics que estan cobrant el Govern encara vol aprovar cinc
càrrecs de confiança amb perfil polític. Són cinc càrrecs polítics més amb sous molt i molt
alts decidits a dit pel Govern i curiosament són membres del PSC i de Convergència i Unió,
mantenint les parcel·les de poder entre Convergència i Unió i el PSC. Una regidora de
Convergència i Unió a Olesa, una exmembre de Convergència i Unió a Sant Just, un altre
ex de Convergència i Unió a Cardedeu, una membre de l'executiu del PSC al barri de
Gràcia de Barcelona, i un altre excàrrec de confiança del PSC a Badalona si no ens
equivoquem. A 52 681 EUR anuals, els quals són dels més alts pràcticament de la plantilla
de l'Ajuntament i [Inintel·ligible, 1:23:08.6] l'Alcalde i el regidor amb dedicació exclusiva.
Això va suposar més d'un milió d'euros a l'anterior legislatura i ens suposava un altre milió
durant aquesta. Com a Candidatura d'Unitat Popular pensem que aquests càrrecs de
confiança no calen i estan justificats. Els caps d'àrea, càrrecs polítics amb dedicació
exclusiva, es poden encarregar de la tasca política, juntament amb la resta de regidors i
regidores que també estan en dedicació parcial, i els treballadors municipals capacitats es
poden encarregar de la part tècnica. D'aquesta manera la Candidatura d'Unitat Popular
pensem que aquest milió d'euros s'hauria de destinar a partides socials i a impulsar un pla
d'emergència social, i no a crear càrrecs de confiança. Si fos necessària la figura de la
direcció d'àrea pensem que s'hauria de cobrir amb tècnics de l'Ajuntament capacitats per
això, o es podrien obrir places funcionarials sota oposicions demostrant la seva vàlua per a
aquesta oposició de manera transparent i sota concurs públic. Com sabem que aquests
càrrecs de confiança no vénen a treballar pel partit? I al cap i a la fi sabem que entre ells
són propers al PSC i a Convergència i Unió. Un cop més reiterem que pensem que les
figures dels càrrecs de confiança no haurien d'existir. Tot i així, de la mateixa manera que
abans, ja hem demanat la supressió de l'àrea de DIPEL i la seva integració a ASG tot
demanant la supressió d'aquest càrrec de confiança que suposi la reestructuració de
l'Ajuntament en tres àrees i l'estalvi econòmic a l'estructura política de l'Ajuntament.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? La Sra. Anna Aroca per part de Molins de
Rei Camina.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Bé, jo seré breu perquè ja ho he dit moltes vegades i també ho ha explicat molt bé el
company Carles. No entenem aquesta estructura, no entenem que aquests càrrecs, si són
importants, si han de ser-hi, si aquests llocs de feina han de mantenir-se, no estiguin
ocupats per tècnics de l'Ajuntament, i a més a més afegeixo el que he dit abans també,
trobo a faltar una mica la transparència en tot això. És difícil trobar-los, és difícil trobar a la
pàgina web de l'Ajuntament de què es fan càrrec, i també és difícil trobar els seus mèrits
per estar allà.
Sr. Alcalde:
Gràcies, també demana la paraula el Sr. Pere Garcia.
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Sr. Pere Garcia Padilla:
Hola. Aviam, nosaltres tornem a dir... abans ja he dit que sortiria una altra vegada la
famosa àrea de DIPEL, i seguirà sortint al llarg del mandat, suposo. nosaltres entenem que
aquesta àrea s'hauria d'incorporar a d'altres àrees, per tant, reduir aquesta estructura, i en
segon lloc la nostra opinió sobre els càrrecs de confiança és que haurien d'estar limitats en
quantitat i en cost, i que s'hauria de fomentar més la carrera professional i la promoció
interna dins de l'actual plantilla de l'Ajuntament.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Pere. Alguna altra intervenció? Doncs si no és així respondré aquestes primeres
intervencions. En part segurament ja hem respost amb tot el debat que hem fet fins ara. A
part del que hem dit en tot cas nosaltres entenem que hi ha aquestes figures que permet la
llei sense cap mena de problema per establir, que és el que estan provant aquests
directors de serveis, una direcció tècnica fonamentalment i teniu les fitxes si voleu, que
determinen quines són les seves funcions, i que són funcions administratives de direcció
de les àrees corresponents, no són funcions polítics, són funcions administratives, que la
llei permet que es puguin posar persones que es considera per part en aquest cas del
Govern que els poden ajudar a tirar endavant aquestes responsabilitats que no són fàcils.
Sempre hi pot haver discussió sobre el sou i sobre el nombre, i segurament mai ens
posaríem d'acord. Anteriorment hi han hagut governs que han tingut molts més càrrecs de
confiança i ja es va reduir a l'inici de l'anterior legislatura i en aquesta es manté el que hi
ha. Dit això i recordo, quina referència es pot tenir de què és bo i què és dolent? Sempre,
al final, com dic, és l'opinió de l'oposició i del Govern com a partits polítics diferents, que
cadascú pot tenir la seva. Al final nosaltres intentem agafar-nos per comparar a una posició
objectiva, que és el que diu la llei. La llei diu, per exemple, ho hem dit abans, que podíem
tenir fins a deu dedicacions exclusives a l'Ajuntament de Molins de Rei, un sou de 57 000
EUR, i acabem tenint-ne quatre de màxim amb un sou de 46. I respecte els càrrecs de
confiança, la llei marca que màxim set i en aquests moments en tenim sis, en nomenarem
ara cinc que són els que van al Ple i acabaran sent cinc. I per tant estem per sota tant de
totes les recomanacions que hi ha com del que permet la llei, que això, al final, com en
algun cas, ho hem de comparar. És molt o poc, bé, sempre al final, nosaltres mirem
d'agafar objectius i objectivament Molins de Rei està per sota del que ens permet la llei,
tant en sous com en dedicacions com en càrrecs de confiança, i esperem ensortir-nos-en
perquè la clau d'això és tirar endavant l'Ajuntament de Molins de Rei i repeteixo, un
argument del que hem dit abans, al final nosaltres entenem que les persones que tria la
gent democràticament per part dels mm han de tenir la capacitat per poder estar al
capdavant de l'administració i representar a aquesta gent a l'administració pública, i per
això aquest sistema. nosaltres entenem que tant ha d'haver-hi regidors que han de poder
tenir una indemnització o sou per part de la feina que fan, una indemnització també en el
cas de l'oposició, i també persones que ajudin a tirar endavant aquesta feina, que sí que
s'ha de dir que això és també un tema complex, perquè teòricament hi ha els currículums,
[Inintel·ligible, 1:28:26.2] però les persones que estan triades són persones que algunes sí
que és veritat que tenen proximitat en alguna de les forces polítiques però que totes tenen
un currículum més que suficient i molt bo per tirar endavant la seva feina i que a més a
més en aquest cas dóna la casualitat que tots fins ara han estat tirant endavant part
d'aquesta feina a l'Ajuntament de Molins de Rei i nosaltres considerem que el resultat ha
estat correcte i per això fem la proposta de continuar en aquesta tasca. I donaríem per
resposta aquesta primera intervenció. Alguna altra intervenció o consideració? Si no és així
passaríem a la votació d'aquest darrer punt vuit.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

CiU

6

PSC-CP

5

Vots en contra

CUP

4

ERC

3

C’s

1

Molins Camina

1

IC-V

1

Total

11

Abstencions

10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 11 vots a
favor de CiU (6), PSC-CP (5) i 10 vots en contra de la CUP ( 4), ERC (3), C’s (1), Molins
Camina (1) i IC-V (1).
Sr. Alcalde:
I amb això s'acabaria aquest Ple que dèiem al principi que era una mica especial perquè
determina la llei quins són els punts mínims que s'han de considerar. Teòricament no hi ha
Precs i Preguntes. Ara jo anava a dir dues coses... bé, l'Albert em fa una consideració que
entenc que la podrem considerar i també això del públic, que teòricament no pot ser però si
algú del públic vol dir res, escoltarem com és habitual.
Intervenció públic:
Volem parlar perquè és el mes de juny i l'hem de fer ara, si no no ho faríem, no trencaríem
la norma. El 28 de juny hi ha el dia de l'orgull gai, lèsbic i transsexual. Demanaríem a
l'Ajuntament de Molins de Rei, que sé que ho ha fet altres vegades, sabem que ho ha fet
moltes vegades, que pengés la bandera multicolor al balcó i que reivindiqués la llibertat de
qualsevol persona d'estimar com vulgui, i em semblava que ho havíem de fer al Ple d'avui,
que tothom ho senti. Esperem que sigui així. Fem aquest prec al Govern local, que estigui
per la llibertat sexual com hi ha estat altres vegades.
Sr. Alcalde:
S'agraeix, Eduard, i tens raó, que venia a consideració la qüestió. Algun altra consideració
d'aquesta mena extraplenària a nivell d'acte, per dir-ho d'alguna manera? Doncs si no és
així, si algú del públic vol dir res, com és habitual, sempre convidem a dir quelcom. Sí.
Com a tal el Ple sapigueu que es dóna per finalitzat, però sempre és tradició que qualsevol
persona que ho vulgui pot intervenir.
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Intervenció públic:
Sí, és una pregunta una mica ruca. Els regidors del PSC i de Ciutadans cobraran
l'assistència a aquest Ple? És que semblava que no hi fossin. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Es prega en tot cas que fem preguntes i consideracions respecte coses que fa el Govern.
Jo agrairia que aquesta mena de comentaris, que en tot cas són subjectius, i personals, i a
més a més a d'una persona [Inintel·ligible, 1:31:10.3] prefereixo que crec que no és
considerat fer-les, però és igual. Sí, sí. En tot cas explicarà el Xavi. I en tot cas una cosa
que si no s'ha acabat d'entendre que és que els membres del Govern que venim a aquesta
Sala de Plens que cobren com a dedicació parcial o com a dedicació exclusiva no cobren
per venir als plens, és a dir, no tenen indemnització extra per venir als plens, per tant, cap
del PSC en aquest cas ni de Convergència i Unió o dels membres del Govern per ser així
cobrarien. I en tot cas el que fa cadascú... no, no, no, jo només ho dic, però en tot cas, com
que no ha quedat clar, per si potser no quedava clar, les indemnitzacions per venir al Ple
són per aquells regidors que no tenen cap mena de d'allò o alguns que hi renunciem, que
hi tindríem dret i hi renunciem. Fins ara.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència,
quan son les vint-i-una hores i cinc minuts del vint-i-cinc de juny de dos mil quinze, de la
qual s’estén la present acta que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la
Secretària, que ho certifico.
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