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Unanimitat del consistori pel manifest feminista 

 
El Ple ordinari de Febrer s’iniciava amb un minut de silenci en record de les dones que van ser 

assassinades per violència masclista.  

 

 

Durant el Ple ordinari de febrer, l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar, per unanimitat, el 

manifest del Dia Internacional de les Dones, un document que pretén recordar la necessitat del 

compromís dels governs locals per la igualtat d’oportunitats, així com reivindicar les polítiques 

feministes com a instrument per continuar construint una societat basada en la justícia social.   

 

Cal constatar el posicionament clar de rebuig del Plenari municipal, per unanimitat de tots els 

grups a excepció de l’abstenció de JxCat, a la moció de la plataforma Stop Tribut Metropolità, 

que demanava retornar Molins de Rei a la zona 2, una suspensió del cobrament del tribut 

metropolità i el reemborsament de la taxa pagada l’any 2019.  

 

També es va aprovar la bonificació, del 95% a les obres de reparació de la teulada d’un edifici 

propietat de la Fundació Agrària de Molins de Rei i, com també per unanimitat es va donar llum 

verd al conveni d’adhesió de l’AMB al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’aprovació 

inicial de la modificació dels estatus del Consorci.  

 

Pel que respecte a les mocions, es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel Grup 

Municipal del PSC Molins de Rei, sobre el dret a delegar el vot dels i les representats electes als 

municipis en cas de baixa per maternitat o paternitat o bé, malaltia greu. També es va donar 

llum verd a la moció per la defensa de la igualtat de tracte entre parelles de fet i el matrimoni en 

l’accés a la pensió de viduïtat; a la moció sobre la delegació a favor de l’AMB de les funcions 

referents a la protecció de la legalitat urbanística en els àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat 

i el Parc de Collserola, i, per últim, també va ser aprovada la moció de rebuig a l’aplicació del PIN 

parental.  

 
 
 
 


