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A C T A
NÚM. 02/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 27 DE FEBRER DE 2020.
A la casa de la vila de Molins de Rei, quan són les divuit hores del vint-i-set de febrer de
dos mil vint, es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera
convocatòria, i sota la presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche 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.
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Marcel López i Estalella
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sr. Carles Ros Figueras
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
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.
Excusen la seva absència el regidor Sr. Josep M.Puiggarí Troyano i la regidora Sra.
Marta Espona i Burgés.
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 02/2020 de data 21 de febrer de 2020.
0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
DECLARACIÓ INSTITUCIUONAL
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“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 2020, presumptament a mans de les seves
parelles.
Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat.
Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat.
Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de
violència masclista.
Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca.
Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i
fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.
*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest any 2020
Dones assassinades durant l’any 2020
1. Mònica
2. Olga
3. Judith
4. Lilian
5. Mary
6. Manuela
7. Rosa
8. Lorena
9. Clara María
10. Ana María
11. Alina
12. María del Mar
13. Manuela
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Bona tarda a tots i a totes. Espero que se...se sent bé? Sí? Doncs, bona tarda en aquest
ple del mes de febrer en el que, jo crec que ja com acostuma a ser, valgui la redundància,
costum, doncs, anirem modificant l’ordre del dia segons també els sectors implicats. Abans
de tot, per això, permeti’m excusar la presència del regidor Pep Puiggarí. Excusar la
presència també de la regidora Marta Espona per raons, també, de salut; el Pep Puiggarí
per raons professionals. I també excusar, de moment, que s’incorporarà al llarg del ple, la
incorporació del regidor Jordi Ensenyat. Per tant, bona tarda a tots i a totes, també a
tothom que ens sent pels mitjans de comunicació; també, evidentment, els presents a la
Sala de Plens. Com saben, el primer punt que faríem seria fer una condemna dels atacs
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masclistes que hi ha hagut al llarg d’aquest mes de febrer. Com saben, en el mes...en el
ple de gener, el ple que es va fer el 6 de febrer, aquest acte el vam fer a la plaça de
l’Ajuntament amb la lectura per part meva del manifest condemna a aquests atacs
masclistes. Per acord de Portaveus, en aquest cas del mes de febrer, vam dir i vam arribar
a dues consideracions: una, que aquests actes els faríem, sempre que sigui necessari —i
esperem que no ho sigui gaire temps però, malauradament, aquest mes de febrer torna a
ser necessari—, ho faríem a la Sala de Plens, a l’inici dels plens, de cada ple de cada mes
i, acte seguit, el que faríem, després de la lectura d’aquesta condemna, seria un minut de
silenci el conjunt dels regidors de la Sala de Plens, En aquest cas i en aquest mes, l’acord
és que ho llegeixi la regidora Jessica Revestido, per tant, Jessica, endavant.
Sra. Jessica Revestido Romero:
L’ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig davant els assassinats
de les víctimes de violència masclista. El Consistori molinenc condemna i manifesta el seu
condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2020,
presumptament, a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís en la lluita
contra la xacra de la violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar
amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que,
malauradament, segueix present a la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer
front comú per a denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc
natural d’igualtat. Així, davant dels fets ocorreguts, l’ajuntament de Molins de Rei
manifesta, primer, la condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de
violència masclista. Segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania
molinenca. Tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes
i fer públic el nostre compromís en l’eradicació de la violència masclista. Les dones
assassinades durant l’any 2020: Mònica, Olga, Judit, Lilian, Mari, Manuela, Rosa, Lorena,
Clara María, Ana María, Alina, María del Mar i Manuela.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Jessica. Faríem el minut de silenci, si us plau. Moltes gràcies.
Es fa 1 minut de silenci
ORDRE DEL DIA
15.a).- Qüestions Sobrevingudes - Moció que presentarà l’Alcaldia sobre el Tribut
Metropolità.
En aquest moment es troben absents de la sala de sessions el regidor Sr. Jordi
Pradell Obiols i el regidor Sr. Josep Raventós i Fornós.
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

3

Vots en contra

Abstencions
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ERC-AM

3

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

17

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres
presents, la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
MOCIÓ
“La Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei, signant d’aquesta moció,
sol·licita al nostre Alcalde la seva aprovació al proper Ple de l’Ajuntament que es
celebrarà aquest mes de febrer d’enguany.
MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI SOBRE EL TRIBUT METROPOLITÀ
DE L’AMB.
“La Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei, signant d’aquesta moció,
sol·licita al nostre Alcalde la seva aprovació al proper Ple de l’Ajuntament que es
celebrarà aquest mes de febrer d’enguany i la presentació al pròxim Consell Metropolità de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI AL CONSELL METROPOLITÀ DE
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) SOBRE EL TRIBUT
METROPOLITÀ DE L’AMB.
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió del 18 de
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del tribut
metropolità per l’any 2019 i que per primera vegada incorporava a la totalitat dels 36
municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el tribut metropolità i que, en conseqüència,
comportava que l’any 2019 els 18 municipis integrants de la segona corona tarifària de
transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del que en forma part el nostre
municipi, paguessin aquest tribut.
El tribut metropolità està sustentat en la regulació injustificada de les normatives sobre
hisendes locals i la llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec
sobre l’import dels béns immobles,. Aquest és un tribut calculat sobre la base del valor
cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial, segons el tipus i el topall
fixat en la mateixa ordenança.
Per tal de normalitzar l’anomalia que suposava que no tots els municipis de l’AMB
tributessin i es fes efectiva aquesta tributació al conjunt dels 36 municipis, es varen
efectuar diverses reunions amb presència de les 18 alcaldies dels municipis afectats amb
el govern de l’AMB; entre els quals es trobava el nostre municipi.
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Durant els primers mesos de l’any 2019, l’AMB va sol·licitar als ajuntaments que
s’incorporaven a la tributació metropolitana, la documentació necessària per a calcular
l’import individual de cada rebut, segons les referències i criteris continguts en l’ordenança.
Entenem que l’Ajuntament de Molins de Rei ha actuat de forma negligent en no facilitar les
dades del cadastre de 2005 i per tant s’han passat uns rebuts amb imports incorrectes.
Atès que el Tribut Metropolità de Molins de Rei s’està pagant aproximadament un 147% de
més (segons la nostra informació´)del que s’hauria de pagar d’acord amb l’Ordenança
Fiscal Reguladora del Tribut Metropolità publicada pel càlcul de l’impost per l’exercici de
2019.
Atès que han tingut en compte el valor cadastral de 2019 però per recuperar el valor
cadastral del 2005 no s’han contemplat els coeficients d’increment del valor cadastral de
Molins de Rei i s’han utilitzat uns coeficients genèrics.
Entenem que l’AMB ha actuat de forma negligent en aplicar uns coeficients d’increment
del valor cadastral que no corresponen als coeficients de Molins de Rei.
Atès que constatem la nul·la informació detallada, explicativa i un evident desinterès
administratiu que hauria d’haver rebut la ciutadania per part de l’AMB i de l’Ajuntament.
Atès que a hora d’ara no coneixem les propostes ni calendaris respecte dels diferents
acords adoptats en les reunions amb les alcaldies dels municipis que s’incorporaven al
tribut metropolità.
Atès que la ciutadania s’adreça a l’Ajuntament cercant informació detallada sobre els
interrogants que li genera el tribut i no l’obté de manera clara i detallada, rebent com a
resposta un silenci administratiu flagrant.
Atès que els ciutadans dels nostres municipis que pertanyen a la segona corona, estan
reclamant la suspensió del tribut metropolità i trobar unes altres fórmules més justes i
equitatives de finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb l’article 31.1
de la Constitució Espanyola, exigint una major inversió en infraestructures, especialment
en el transport públic, i requerint una reducció tarifària per les tarifes socials del transport.
A més que no s’apliqui el tribut fins a disposar d’un nivell de servei de transport públic
col·lectiu igual al dels municipis integrats a la primera corona i doni resposta a millorar el
seu desplaçament local i intermunicipal.
Per tot això, la Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei i sotasignant proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer- Manifestar la queixa a l’AMB pel dèficit en la relació informativa i en el procés de
notificació del rebut del tribut metropolità, mancat de transparència, errors de càlcul, la
justificació del pagament i informació deficient a la ciutadania i ocultació de dades a costa
de la població.
Segon- Instar a l’AMB a aprovar una suspensió en el cobrament del tribut metropolità 2020
sense cap penalització per als nostres veïns.
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L’obligada restitució de l’import del Tribut Metropolità del 2019 per la deixadesa de
funcions, error i mal càlcul efectuat ambdues administracions (Ajuntament + AMB).
Tercer.- És un tribut que basat en el valor cadastral, implica un greuge comparatiu entre
els ciutadans de Molins de Rei i un greuge comparatiu amb la resta dels pobles que
conformen l’Àrea Metropolitana amb càlculs i valors cadastrals diferents.
A més a més, no tributa la renda i per tant és altament discriminatori per jubilats,
pensionistes, aturats, joves amb projectes de futur, etc ja que es dóna el cas que una sola
persona jubilada, que la pensió no li permet arribar a final de mes, paga més que altres
que viuen en una vivenda on hi entren 2 o 3 sous i hi viuen 4 persones que no paguen res
o menys, depenent del valor cadastral.
Aquest impost no s’ha de basar en el Valor Cadastral ja que el terreny i la vivenda són
valors que es veuen afectats per un mercat especulatiu que ningú controla i que dispara a
l’alça en poc temps el seu valor per sobre dels salaris, pensions, etc. Quedant
subordinades a futures revisions del cadastre que implicarien uns augments molt alts.
Quart.- Mentre es soluciona exigim retornar l’estat anterior. És a dir, tornar a la zona 2 de
la que no hauríem d’haver-ne sortit, atès els resultats actuals.
Cinquè - Requerir una reducció tarifària del transport relacionat amb el tribut metropolità
per les tarifes socials que entrin en vigor a l’aplicació de la nova tarifació (T-Jove, tarjeta
Rosa, T-4, títols socials AMB i persones discapacitades) i les que calguin per fer una
revisió exhaustiva, acurada i basada en criteris justos per a la ciutadania en general mentre
no es revisi l’actual base de càlcul i altres camps que no s’han tocat.
Sisè.- Assumir aquest Ajuntament l’obligació d’esgotar tots els mecanismes extrajudicials
necessaris i, si s’escau, judicials per tal d’obtenir la resolució dels plantejaments exigits en
aquesta moció i en benefici dels veïns d’aquest municipi ja que si no es decideix resoldre el
problema de forma satisfactòria, es pot crear una desafecció irreversible cap els partits
polítics i l’administració que dirigeixen.”
Sisè.- bis )Assumir aquest Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
l’obligació d’esgotar tots els mecanismes extrajudicials necessaris i, si s’escau, judicials per
tal d’obtenir la resolució dels plantejaments exigits en aquesta moció i en benefici dels
veïns d’aquest municipi ja que si no es decideix resoldre el problema de forma
satisfactòria, es pot crear una desafecció irreversible cap els partits polítics i l’administració
que dirigeixen.”
En aquest moment s’incorpora a la sala de sessions el regidor Sr. Josep Raventós.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Continuem amb el ple, en aquest cas, amb la proposta d’Alcaldia que explico a continuació
i que, evidentment, posaré a consideració dels regidors presents la seva incorporació per
tal de fer el debat pertinent i és una moció de la plataforma Stop Tribut de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Explico que és una moció que es va adreçar al conjunt, a tots i
a cadascun dels grups municipals, en aquest cas, en el moment en el que vàrem fer la
Junta de Portaveus del passat divendres. Com saben, una de les vies per les quals
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s’incorpori una moció a l’ordre del dia i, per tant, que consti com a tal dintre de l’ordre del
dia és que, una, que un, algun o uns quants grups municipals se la facin seva i la
incorporin a l’ordre del dia —i, en aquest cas, val a dir que no va ser el cas i hem de dir
que cap grup municipal es va fer seva aquesta moció—; segona qüestió, també es pot
incorporar quan una moció i a partir de l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, que
és amb el que ens hem dotat des d’aquest mandat el conjunt de regidors i regidores de la
Sala de Plens, és que realment, tal com va passar el mes de setembre amb una altra
moció, des de la societat civil s’entri una moció signada per tres col·lectius o tres entitats
de la vila que tampoc era, en aquest cas, el cas perquè només la presentava, la moció, la
plataforma Stop Tribut metropolità. I també hi ha una tercera via a partir de la qual es pot
introduir des de la societat civil qualsevol moció a consideració, debat i votació del conjunt
dels regidors de la Sala de Plens que és recollir un nombre de signatures de l’entorn de
300 —ara mateix parlo de memòria i no ho tinc documentat— que tampoc era el cas. Per
tant, el que sí que, a partir d’aquestes reflexions i a proposta de l’Alcaldia que es va parlar
a Portaveus, es va considerar que una de les opcions que quedaven per no ajornar el
debat, per no ajornar de nou un debat, un debat que ja vàrem tenir el mes de desembre
amb una altra moció que va presentar un altre grup municipal arrel també d’aquest tribut
metropolità, és el fet de que la proposta quedés incorporada com a Alcaldia i, per tant, en
aquest cas, passés a considerar-se com a punt sobrevingut, que és el que estem
incorporant i passés a votar-se al conjunt de regidors i regidores. I això és el que s’ha
expressat a la representant de la plataforma Tribut metropolità, és el que dilluns vàrem
parlar per telèfon i ahir vam acabar de matisar en aquest sentit i, per tant, atenent la
conformitat també de la plataforma que va entrar, que va...no va entrar, diguéssim, que va
dirigir aquesta moció al conjunt de grups municipals i també a l’Alcaldia, doncs, és el que
passo a consideració. Per tant, si els sembla, s’obriria el torn d’intervencions per a la
incorporació d’aquesta moció. Si no hi ha intervencions, passaríem a la votació per a la
incorporació d’aquesta moció. Votació. I, tal com hem acordat, Rosa, entenc que fas tu la
presentació d’aquesta moció, endavant. Tal com et vaig dir ahir, excepte els torns oberts
de paraules, tot el que són mocions i, per tant, els debats i les votacions posteriors, tots
queden recollits, els debats en el ple, perdó, a l’acta del ple i també les votacions.
Intervenció públic:
És un honor defensar en aquest ple les mocions que la plataforma hem presentat referent
al tribut metropolità malgrat que sou vosaltres, alcalde i partits de la vila, PSC, Junts per
Catalunya, ERC, CUP, Molins Camina, Molins en Comú i Ciutadans, qui les hauríeu de
defensar com a representants que sou de la ciutadania molinenca. Dit això, passaré a
defensar les dues mocions amb un mateix contingut però amb destinacions diferents. La
primera, moció de l’ajuntament de Molins de Rei sobre el tribut metropolità de l’AMB; la
segona, moció de l’ajuntament de Molins de Rei al Consell metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona sobre el tribut de l’AMB. Aquest és un tribut calculat sobre la
base del valor cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial. L’AMB
sol·licita als ajuntaments la documentació necessària per a calcular l’import de cada rebut.
L’ajuntament de Molins de Rei no va facilitar les dades del cadastre de 2005 i, per tant,
s’han passat uns rebuts amb càlculs incorrectes segons ha dit la mateixa AMB. El tribut
metropolità de Molins de Rei s’està pagant un 147% de més del que s’havia de pagar
d’acord amb l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità publicada pel càlcul de
l’impost per l’exercici del 2019. Han tingut en compte el valor del 2019 per recuperar el
valor cadastral del 2005 i no s’han contemplat els coeficients d’increment del valor
cadastral de Molins de Rei i s’han utilitzat coeficients genèrics. L’AMB ha aplicat uns
coeficients d’increment del valor cadastral que no corresponen als coeficients de Molins de
Rei. Nul·la informació per part de l’AMB i de l’ajuntament, desconeixement de propostes i
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calendaris. Per tot això, la plataforma Stop Tribut AMB de Molins de Rei i sotasignat
proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: Primer, manifestar la queixa
a l’AMB pel dèficit en la relació informativa i en el procés de notificació del rebut del tribut
metropolità mancat de transparència, errors de càlcul, la justificació del pagament, la
informació deficient a la ciutadania i ocultació de dades a costa de la població. Segon,
instar a l’AMB a aprovar una suspensió en el cobrament del tribut metropolità del 2020
sense cap penalització pels nostres veïns i obligar a la restitució de l’import del rebut de
l’import metropolità del 2019 per la deixadesa de funcions, error i mal càlcul efectuat en
dues administracions, és a dir, l’ajuntament i l’AMB. Tercer, és un tribut que, basat en el
valor cadastral, implica un greuge comparatiu entre els ciutadans de Molins de Rei i un
greuge comparatiu amb la resta dels pobles que conformen l’Àrea Metropolitana amb
càlculs i valors cadastrals diferents. A més a més, no tributa la renda i, per tant, és
altament discriminatori per jubilats, pensionistes, vidus, vídues, aturats, joves amb
projectes de futur, etcètera, ja que es dona el cas que una sola persona jubilada, que la
pensió no li permet arribar a finals de mes, paga més que altres que viuen en una vivenda
on hi entren dos o tres sous i hi viuen quatre persones que no paguen res o menys,
depenent del seu valor cadastral. Aquest impost no s’ha de basar en el valor cadastral ja
que el terreny i la vivenda són valors que es veuen afectats per un mercat especulatiu que
ningú controla i que dispara a l’alça en poc temps el seu valor per sobre dels salaris,
pensions, etcètera, quedant subordinades a futures revisions del cadastre que implicarien
uns augments molt alts. Quart, mentre es soluciona, exigim retornar a l’estat anterior, és a
dir, tornar a la Zona 2 de la que no hauríem d’haver sortit atès els resultats actuals. Cinquè,
requerir una reducció tarifària del transport relacionada amb el tribut metropolità per les
tarifes socials que entrin en vigor en l’aplicació de la nova tarificació (T-jove, targeta rosa,
T-4, títols socials de l’AMB, persones discapacitades i les que calguin) per fer una revisió
exhaustiva, acurada i basada en criteris justos per la ciutadania en general mentre no es
revisi l’actual base de càlcul i altres camps que no s’han tocat. Sisè, assumir aquest
ajuntament l’obligació d’esgotar tots els mecanismes extrajudicials necessaris i, si s’escau,
judicials per tal d’obtenir la resolució dels plantejaments exigits en aquesta moció i en
benefici dels veïns d’aquest municipi ja que si no es decideix resoldre el problema de forma
satisfactòria es pot crear una desafecció irreversible cap els partits polítics i l’administració
que dirigeixen. Per tant, des de la plataforma us demanem que voteu afirmativament
aquestes mocions en benefici de la ciutadania en general i, d’una manera molt especial, a
la població més vulnerable com són jubilats, pensionistes, vidus, vídues, aturats, gent jove i
amb projectes de futur. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions que, si no es diu el contrari, serà de menor
a major. Per tant, no sé si...Laia? Parlaries, intervindries en aquesta moció? No? Val.
Doncs, Gerard, en representació de Molins en Comú.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Bona tarda. Se’m sent, sí? Gràcies. Vols intervenir? Pot intervenir?
Sr. Alcalde:
Pot intervenir tothom si m’ho demana. Com no m’ho havia demanat, he dit que aniríem de
menor a major, per tant, endavant, Laia.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña:
Buenas tardes a todos. Creo que la posición de Ciudadanos respecto a esto quedó clara
en diciembre del año pasado pero, aun así, aunque seguramente podríamos estar de
Pàg. 8/100
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
2/2020/PLE
27 de febrero de 2020

acuerdo en muchas cosas, no votaremos a favor de esta moción y no creemos, como
habéis dicho, que sea beneficiario para la ciudadanía en general que votemos a favor
puesto que la Zona 1 es algo por lo que se lleva luchando mucho tiempo, creemos que es
algo bueno para Molins de Rei y cuando decís, sobre todo en este punto, en el que no
llegaríamos a un acuerdo y no estamos para nada a favor, no hay que volver a la Zona 2 y
esta moción no podremos votarla a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Gerard, en representació de Molins en Comú.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Bona tarda a tos i a totes. Nosaltres ja vam presentar una moció en la línia d’alguna de les
parts que vosaltres presenteu la vostra, queixar-nos una mica de la falta d’informació,
demanàvem una mica a l’AMB que revisés el tema dels rebuts, també vam mirar a veure si
hi havia una manera o articular alguna ordenança per fer la tributació més justa i més
social però no podem donar el nostre suport a la vostra moció precisament, una mica, com
comentava la Laia, nosaltres creiem que entrar a la Zona 1 és una bona mesura, creiem
que el que ha de fer l’AMB és assumir tots els compromisos als que es va comprometre
amb els 18 municipis i, a més a més, el tribut no només és per finançar temes de transport
públic sinó perquè també finança moltes altres coses que creiem que també són
necessàries pel nostre municipi.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Ana Aroca per Molins Podem.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Hola, bona tarda. Nosaltres, ja li vaig explicar també a la Rosa per telèfon l’altre dia,
tampoc no donarem suport a aquesta moció també en la línia del que vam dir a la moció
del desembre i també el que vam expressar a la reunió que vam tenir amb la plataforma.
Ja han comentat els companys el que implicaria tornar a la Zona 2, nosaltres tampoc no
creiem que sigui una solució per ningú. Fins i tot posem en dubte que el valor cadastral o
basal aquest tribut o aquest impost —perquè en realitat és més un impost que no pas un
tribut— en el valor cadastral com fem amb l’IBI no sigui una millor solució que fer-ho amb
la renda. No oblidem que és un tribut local perquè l’AMB és un ens local i per tant hem
d’intentar posar els nostres impostos en padrons i en eines que nosaltres tenim el control
com són els padrons dels habitatges, no així sobre les rendes, dependríem d’altres
administracions per poder fer, poder gravar aquestes coses. Potser el problema, i puc
compartir moltes de les coses que diu la moció, és quina és la política cadastral d’aquest
país. És cert que hi ha greuges comparatius entre municipis, n’hi ha ja amb l’IBI de manera
molt important. Tenim municipis de la província de Barcelona que no han revisat, o de la
pròpia comarca del Baix Llobregat, que no han revisat els seus valors cadastrals des dels
any 80, en tenim d’altres que els hem revisat en el moment més àlgid de la bombolla
immobiliària, després ens hem aplicat coeficients reductors... És cert que l’Àrea
Metropolitana, que aquesta ordenança no contempla aquestes reduccions, per tant, es pot
fer coses, es pot actuar sobre aquesta ordenança —que jo crec que és el que hauríem de
fer— i, en tot cas, potser el que ens hauríem de plantejar és si hem d’impugnar directament
tota l’Àrea Metropolitana en sí, les funcions que fa, les competències que té i com es
finança més aviat que fixar-nos únicament en aquest tribut que, per cert, altres municipis
hem vist que ja estaven a l’Àrea Metropolitana porten molts anys pagant i, per tant, no és
una cosa que hagi entrat ara, no és nova. Jo crec que també estic d’acord amb el que diu
la moció, també és una cosa que deia la moció dels companys de Molins en Comú del
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desembre, hi ha hagut...no ha estat un procés transparent, no ha estat un procés clar. Jo
crec que aquí hem entonat o hauríem d’entonar totes les administracions que hem
participat el “mea culpa”. Jo crec que ens vam, potser ens vam precipitar, fins i tot, a l’hora
de dir “comencem ja” perquè potser hagués calgut un procés més d’explicar a la ciutadania
què passaria a partir d’ara i en què consistiria però realment el benefici de que Molins de
Rei actualment estigui en Zona 1, això és innegable i, per tant, no podem estar d’acord.
Tampoc estem d’acord en no cobrar el tribut d’aquest any i molt menys de tornar el tribut
del 2019 per un motiu, per un motí, i és que així és com es finança l’Àrea Metropolitana i
així és com finança els serveis que presta. Torno a dir, si no estem d’acord amb l’Àrea
Metropolitana en sí, doncs, ens plantegem si és l’administració o el tipus d’administració
que volem tenir ara mateix però el fet és que la tenim i està prestant uns serveis i, per tant,
s’han de finançar aquests serveis. Per aquests motius nosaltres no donarem suport a
aquesta moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Carles Ros en representació de la Candidatura d’Unitat Popular.
Sr. Carles Ros Figueras:
Bon vespre a tothom. Com a CUP, primer de tot, donar la benvinguda a la plataforma avui
que està aquí i a tothom que ens escolta per la ràdio, pel Viu Molins, per la tele els propers
dies... En tot cas, ens agradaria, primer de tot, agrair a la plataforma que ens demanessin
la reunió abans d’acabar l’any, el desembre. Creiem que va ser una reunió bastant
profitosa, en més d’una hora i mitja vam poder debatre i opinions més enllà del conflicte
concret. Vam poder, crec, que expressar-nos i compartir moltes experiències al voltant de,
al final, quin és el model tributari d’aquest país. I també estem bastant d’acord que, al final,
hagueu pogut defensar la moció vosaltres perquè creiem que és interessant per la
democràcia directa d’aquest poble que qui té una proposta concreta siguin ells qui
l’exposen primer i siguin ells qui la defensa i no que hagi de dependre que un grup
municipal estigui estrictament d’acord i per això, al final, el ROM incorpora això. Nosaltres
estem a favor de que s’han de revisar moltes coses al voltant del tribut metropolità, no pot
ser que passin coses com que Sant Cugat, de sobte, paga molt menys que altres
municipis, creiem que és un greuge absurd que no hauria d’haver passat i és un greu error
de càlcul de l’Àrea Metropolitana. Per tot això, també hem exigit que hi hagi transparència
des de l’Àrea Metropolitana, poder tornar a fer els càlculs, uns càlculs clars, que disposem
dels números, que disposem, de saber que tots els pobles puguin optar també en igualtat
de condicions que Sant Cugat i, al final creiem que per això està treballant també l’equip de
govern i, com se us ha explicat, esperem que no torni a passar res semblant l’any vinent.
També és cert que hem criticat moltes coses al voltant d’aquest tribut, és cert que l’Àrea
Metropolitana, entrar nosaltres com a part de la Zona 2 ens serveix de Zona 1, no hem
abandonat mai la Zona 2, estem rebent serveis de Zona 1, en tot cas, i pagant-los també.
Creiem que hauríem de rebre de la mateixa manera les inversions equivalents que tenen
en qualitat de serveis públics molts municipis de la Zona 1, inversions en infraestructura,
freqüència i quantitat de transport públic que no tenim actualment a Molins de Rei però
que, pel que sembla, sí que pagarem. És un greuge que creiem que s’ha de treballar per
aconseguir, no per renunciar-hi, precisament. Discrepem en petita part del que es diu a la
moció de que a Molins s’hagi actuat de forma negligent, creiem que no és un error de
l’AMB la forma de fer el seu càlcul, Molins de Rei va complir amb el que havia de fer que
era transmetre la informació que es demanava, sempre es pot fer millor però creiem que
no va ser un error estrictament de Molins de Rei perquè 18 dels 19 pobles de l’Àrea
Metropolitana es van equivocar de la mateixa manera. Nosaltres us ho hem dit, us ho hem
comunicat, ho hem dit públicament quan s’ha debatut aquí també, creiem que per finançar
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l’Àrea Metropolitana i molts serveis nosaltres creiem que s’hauria de vincular estrictament a
la renda i al patrimoni, són impostos que poden ser el màxim progressius per la població,
per tant, al final, tendir a una tarifació de qui té més paga més i qui té menys paga menys.
És cert que el cadastre i, al final, l’impost a través de l’IBI que és el que estem debatent
avui aquí no és un impost totalment progressiu, tampoc és un impost que sigui lineal, per
tant, tampoc discrepem que no sigui de les millors maneres que té i el problema que tenim
en aquest context de l’Àrea Metropolitana és que és l’única eina legal que té ara mateix
l’Àrea Metropolitana per fer polítiques de mobilitat i polítiques de transport públic que siguin
equitatives. L’alternativa de pagar igual tots seria molt pitjor per qui menys té. Precisament
el cadastre, en tot cas, tot i els molts errors que heu comentat, que hem defensat i que
donem suport, que el cadastre, com ha dit l’Anna també, s’ha de revisar i fer de maneres
molt millors, sí que és cert que és l’única eina que té l’Àrea Metropolitana i és la...i
relativament progressiva no deixa de ser-ho. També és cert, com s’ha dit, que l’Àrea
Metropolitana i aquest tribut no només finança el transport públic i la Zona 1, finança
moltes coses, moltes obres que a Molins de Rei, es fan molts serveis que Molins de Rei
rep, que no només són per les persones que es transporten amb el transport públic, per
tant, impliquen moltes altres coses, entre elles el Bus Molins, impliquen serveis de
conservació del Parc de Collserola, el Parc agrari del Baix Llobregat, etcètera i que també
afecten moltes capes de la població, no només la que es transporta amb el transport
públic. I, per això, la CUP tampoc podem donar suport a aquesta moció perquè creiem
fermament que s’han de fer polítiques de transport públic, entrar a la Zona 1 ha sigut un
benefici enorme, no només per els persones que ja es transportaven amb el transport
públic sinó també per totes les persones que s’han de sumar a transportar-se amb el
transport públic arreu de l’Àrea Metropolitana i que es beneficia també, al final, el clima, el
planeta i la política de transport d’aquest país. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Carles. Ara és el torn del Marcel López en representació d’Esquerra
Republicana.
Sr. Marcel López Estalella:
Moltes gràcies. Bona nit, bon vespre a tothom, regidors, regidores, gent de la plataforma,
gràcies per venir, per estar aquí, per estar fent palesa sobre els vostres reivindicacions les
quals vam poder debatre i compartir en una reunió en la qual, doncs, va quedar clar que
tenim diferències però que també estem propers en algunes qüestions. I, per aquest motiu,
us vull fer arribar aquest missatge per part nostre, aquest grup municipal, i és que cap de
nosaltres és usuari de la totalitat dels serveis públics però sí d’alguns i no per aquest motiu
hem de deixar de pagar els tributs, doncs, sabem que de forma solidària participem tots i,
per tant, tots hi contribuïm sigui per la Sanitat, per l’Educació, el Transport o qualsevol altre
cosa que a tots ens serveis un moment o altre. Gràcies als impostos garantim condicions
d’igualtat social i accés universal, per tant, de manera justa i equilibrada i és cert que
encara hem de millorar en la seva gestió, eradicar la corrupció i extingir estaments caducs
que xuclen com paràsits de les nostres contribucions. Nosaltres no compartim la polèmica
de si s’ha de pagar el tribut metropolità o no en funció de si s’utilitza el transport públic o no
sinó de com beneficiar-se amplament del mateix. És deure del govern municipal exigir més
i millors serveis, o sigui, més transport, més freqüència, més infraestructura, més cura de
tot plegat proporcionant inversions en carrils bici, Bicibox, punts de càrrega per vehicles
elèctrics, etcètera, dignificant i millorant la nostra vida, la vida de les molinenques i dels
molinencs perquè, tot i que no ho utilitzem, també ens pot beneficiar i això és fer
pedagogia, el que ha faltat, i això sí que ens sap greu, ha faltat en tot moment. Per tant,
des d’Esquerra Republicana i mitjançant els vehicles que tenim, un d’ells és el nostre grup
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metropolità a l’AMB, estem treballant perquè l’any 2020 es faci un nou càlcul del tribut
metropolità, més just, més ajustat, més adient. Farem mans i mànigues perquè l’AMB
reconegui l’error del 2019 i retorni l’excedent en el rebut del mateix any. No podem
comprometre’ns a eliminar el tribut metropolità perquè així està establert, i ja ho han dit
alguns companys aquí, a la llei estatal d’hisendes locals. Recollim la demanada de la
plataforma, creiem necessari crear una taula de diàleg amb l’AMB i les entitats socials per
obrir el debat i trobar millor vies, exigir un pla d’inversions detallat d’infraestructures de
transport amb màxim de detall i ben temporalitzat. Reclamem també l’aplicació de la
tarifació social idèntica als beneficis i títols de transport que ara mateix gaudeixen les
persones de la primera corona, la T-jove, la T-rosa, la T-16, i som partidaris de l’estudi de
nous mètodes de càlcul pel conjunt dels 36 municipis metropolitans. Amb tot això, el nostre
missatge és que no estem d’acord amb la moció però seguirem treballant en tot això que
hem personalitzar ara mateix aquí al ple.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Marcel. És el torn del Sr. Ramon Sánchez en nom de Junts per Molins.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies, alcalde. Molt bona tarda a totes les persones que ens escolten a través de Ràdio
Molins de Rei, els que ens veuran a través de televisió de Molins de Rei. Donar la
benvinguda també a la plataforma i deixeu-me començar tenint un record per dues
persones de Molins de Rei que avui han anat a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil de
Sant Andreu de la Barca, com són el Mingu i l’Amèlia, que, per tant, alguns de nosaltres els
hem acompanyat i que juntament dues persones més que la setmana passada, doncs, van
tenir que acudir a Sant Andreu de la Barca per la repressió que està fent l’estat envers de
les persones que es van manifestar a la frontera. Dit això, començant i escoltant i veient el
que molts dels companys han intervingut abans que jo, està clar que l’Àrea Metropolitana
té un problema de comunicació. Té un problema de comunicació de tot allò del que fa, del
que ha invertit en els diferents municipis i que no sap explicar. I està clar que el tribut
metropolità que podem coincidir i coincidim en què no és just, no és progressiu i no és
equitatiu, doncs, està clar que en aquesta línia no compartim que el tribut s’hagi calculat
com s’ha calculat, que no està ben calculat, però per això quan es va presentar la moció
que va presentar el grup de Molins Camina, que nosaltres ens vàrem abstenir, vam ser
l’únic grup que ens vam abstenir, en el que vàrem dir que era una moció que realment per
nosaltres era fluixa, era fluixa perquè crèiem que no intentava buscar horitzons més
llunyans que fossin més realitzables i que tingués una estratègia o diferents...que
contemplés diferents estratègies en diferents moments i estadis cadascuna d’elles que
contemplés més possibilitats. En aquest sentit, nosaltres sempre hem manifestat i creiem
fermament que hem de contemplar tres estratègies. Una, que és la que ja està succeint en
aquests moments, que és la revisió del error de càlcul que va haver-hi en el rebut del 2019,
que, per tant, això sí que s’està corregint, em consta que el govern municipal també ha fet,
igual que s’han fet en altres municipis, un estudi a través d’una empresa externa amb la
que s’ha demanat...per tal de que sostingui encara més tot allò que puguem donar des de
l’ajuntament de Molins de Rei per tal de fer allò que Sant Cugat va fer en el seu moment,
doncs, que també això ens ajudi que aquest càlcul pugui ser el correcte. Per tant, en
aquest sentit, aquesta estratègia a curt termini sí que creiem que era l’adequada que és la
que s’ha aconseguit. Estratègia a mig termini, evidentment, també en feu referència. Tots
aquells títols que realment, doncs, s’han d’anar posant sobre la taula i que poden ser
coincidents per tal de que la ciutadania se’n pugui aprofitar i en feu referència a uns que
també vàrem posar de manifest a l’anterior ple en el que comentàvem sobretot que hem
d’instar a l’ajuntament de Molins de Rei sobretot a fer un conveni amb l’Àrea Metropolitana
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per tal d’aconseguir el Taxi Amic que pot ser un benefici per les persones amb discapacitat
de Molins de Rei que per un preu simbòlic de 2 euros poden accedir a un taxi que les
podran dur a fer aquell servei que necessitin i, per tant, aquesta és una de les millores que
incorpora aquesta entrada en aquesta Zona 1. I està clar que una estratègia a llarg termini,
una estratègia a llarg termini, que això implica altres administracions i altres espais,
organitzacions, sobretot supramunicipals, on realment tinguin la capacitat de poder canviar
aquest tribut. Nosaltres sí que amb les diferents reunions que hem tingut amb l’Àrea
Metropolitana, amb tots els actors i els sectors que estan representats al partit de Junts per
Catalunya en les diferents administracions sí que hem posat sobre la taula i hem
manifestat la voluntat d’intentar fer una esmena a la llei per canviar la forma de càlcul però
està clar que això no ho aconseguirem sols, està clar que...i ho vaig dir també aquí al ple
que vam tenir la moció en què li vaig recordar a l’alcalde que si tenia a bé veure que tenim
que anar junts per poder canviar la forma de càlcul a Madrid, que no s’ho pensés dues
vegades que el grup de Junts per Catalunya aniria al costat de l’alcalde a reivindicar que hi
hagués un canvi de càlcul. Un canvi de càlcul que no sabem quin serà però que s’hauria
d’estudiar perquè, en definitiva, creiem que no és equitatiu i ho portem dient des del primer
dia i també ho compartim tal i com fa la plataforma. Creiem que, sincerament, tornar a la
Zona 2, primer de tot, és impossible i crec que no és bo per Molins de Rei amb tot el que té
a veure amb totes les inversions, com els meus companys també han fet esment abans, i
que per això deia jo que en tot aquest pla de comunicació que l’Àrea Metropolitana crec
que no ha fet els diferents any i en totes les intervencions que estan fent a Molins de Rei
on precisament Molins de Rei és un dels municipis de referència per aquesta correlació
que ha tingut amb l’Àrea Metropolitana. Recordem que en temes de Medi Ambient, ja no
parlem de Transport, sinó també en temes de Medi Ambient tenim un projecte pilot a
Molins de Rei com és la fotolinera bidireccional que tenim al pavelló, per tant, un projecte
que es va instal·lar a Molins de Rei també per aquesta relació fluida amb l’Àrea
metropolitana. També l’arranjament del riu Llobregat, del camí del riu on està clar que quan
nosaltres en l’anterior mandat volíem ficar diners per poder fer tot aquest arranjament,
l’Àrea Metropolitana va comentar-nos en aquell moment, crec que va ser al voltant del
2016 si no recordo malament, on ens va dir “escolta, com que Molins de Rei és un municipi
que sempre que l’Àrea Metropolitana tira endavant un projecte hi sou presents i sou un
municipi que atén les nostres demandes, doncs, està clar que us volem ajudar i en aquest
sentit us demanem que us espereu per poder fer un arranjament que el faríem des de
l’Àrea Metropolitana i podríem aportar pràcticament el 75% de l’arranjament del riu”. Per
tant, un projecte que l’ajuntament de Molins de Rei li tenia que costar al voltant dels
400.000 euros ens acabarà costant poc més de 90.000. Per tant, tot això és el que també
fa l’Àrea Metropolitana però també moltes inversions que s’han anat duent al llarg dels
anys i que s’han produït a Molins de Rei i que, per tant, han sigut un benefici per la nostra
població i que no han tingut o que han tingut una inversió sense haver estat o format part
d’aquesta corona 1. O també el que té a veure amb el que seria el pressupost ordinari on,
evidentment, en tema de residus, doncs, també ens han ajudat molt. Per tant, creiem que
en aquest sentit la moció posa aspectes que no compartim però creiem que és bo se’n
parli, creiem que és bo que, en definitiva, la plataforma continuï fent la seva feina i que, en
definitiva, tot i cadascun de nosaltres aportem allò que podem en els diferents moments. I
crec que això no és un punt i final, és un punt i seguit i hem de continuar treballant tots i
cadascun de nosaltres des de la mateixa...des dels nostres àmbits d’actuació per poder
millorar-lo. També, com va fer el govern municipal, també intentar incidir en els ajuts
perquè aquelles persones que no puguin pagar es puguin acollir a aquests ajuts de l’IBI i
de l’ajut pel tribut metropolità. Per tant, esperem que també en aquest pressupost 2020,
doncs, hi hagi una important injecció de diner per tal de que aquests ajuts puguin arribar a
la ciutadania.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Ramon. I ara per tancar el torn d’intervencions, Miguel Zaragoza en nom
del grup municipal Socialista.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Gràcies. Bona tarda, bona...
Sr. Alcalde:
Rosa, la votació no s’ha fet encara. La votació es fa després del torn d’intervencions. Ara
estan explicant el posicionament de vot.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Bona tarda a tots i a totes. Jo crec que els meus companys han fet una amplia explicació
del que jo crec que és el posicionament general dels partits que estem aquí, amb els
matisos i amb les coses en les que podem o no estar d’acord. Però ho reflectia molt bé la
moció que va presentar Molins en Comú al desembre, no Molins Camina, no per res, però
va ser Molins en Comú, amb l’essència perquè tot hem fet la referència sobre aquella
moció, de les coses sobre les que no estàvem d’acord i que des d’aleshores s’ha anat
negociant, alcaldes, partits polítics a l’Àrea Metropolitana i fent modificar, per exemple, la
possibilitat de que els ajuntaments que no havíem fet el càlcul que suposadament havia fet
l’ajuntament de Sant Cugat, el poguéssim fer la resta de municipis. Nosaltres, fa dos dies,
vam entregar aquest arxius amb aquesta nova modalitat de càlcul que l’Àrea Metropolitana
deia que es podia fer. Jo crec que sí que és veritat que tenim un problema ampli de
comunicació perquè, en el fons, tots dient coses, aquí a la Sala de Plens, el debat de l’Àrea
Metropolitana l’hem tingut no ara, fa anys, fa molts anys, som membres de l’Àrea
Metropolitana des del 2011 que ens vam incorporar per una llei que va aprovar el
Parlament de Catalunya. Potser els municipis que fins ara han estat pagant troben com
una anomalia que els que ens vam incorporar al 2011 no paguéssim el tribut metropolità
per finançar l’estructura que té l’Àrea Metropolitana i, com àmpliament s’ha explicat aquí,
serveix per poder fer moltes coses. I jo crec que el debat potser és equivocat sobre el tema
de la mobilitat. 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat al Parlament, de
totes les forces polítiques, la llei del finançament dels transport integrat a Catalunya. Jo
crec que seria una bona lectura agafar...és aprovada al Parlament de Catalunya, no...ni a
Madrid, no, no, al Parlament de Catalunya, quines són les modalitats de finançament que
considera el Parlament amb el que s’ha de finançar el transport públic que Catalunya. I
parla de moltes coses, que ho deia la moció, hauríem de parlar de l’IAE vinculat a l’activitat
comercial i econòmica; la contribució de grans especials esdeveniments...no pot ser que hi
hagi un gran esdeveniment i entre tots paguem perquè la gent es transporti en aquests
grans esdeveniments, que ho paguin també; impostos que gravin la taxa de contaminació
atmosfèrica i impostos o taxes generats sobre la circulació; recàrrec de l’IBI...ho diu la llei
de tribut del transport integrat aprovat per unanimitat del Parlament de Catalunya al 2015.
Miri, els ajuntaments portem més de 40 anys demanant una revisió del finançament dels
ens locals, o sigui que per nosaltres aquest debat no és nou. No és nou, l’hem tingut aquí
any rere any. Una altra cosa és qui ho vol escoltar. Nosaltres l’hem demanat que és
absolutament injust que encara estem pagant, per exemple, els vehicles, l’impost de
vehicles en funció d’uns paràmetres que ja ningú s’ho creu, de potència fiscal, no sé si
m’explico. Estem en emergència climàtica, hem parlat per activa i per passiva que els
vehicles haurien de pagar en funció del que contaminen no de quina és la potència que
tenen. I, per contra, nosaltres anem reclamant aquestes figures impositives que no les
tenim, que no ens fan cas. L’IBI, quantes vegades hem plantejat aquí que hauríem de fer la
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revisió de l’IBI i què fa l’ajuntament de Molins de Rei des de fa anys? Aplica fora de la
seves possibilitat, perquè l’import la llei no t’ho permet modificar d’una altra manera, ajuts,
subvencions en paral·lel a través de les bases d’execució del pressupost. Precisament
perquè aquella gent que en funció de la renda no es pot fer càrrec de determinats impostos
ho pugui fer. No és el que ens agradaria? Ja li dic que no però és que aquest debat l’hem
tingut any rere any i any rere any anem demanant aquesta modificació i és veritat que no
ens fan cas i ni tan sols els nostres partits que governen ni al Parlament, que no és el que
tingui les competències, ni a Madrid són capaços d’aprovar una nova llei de finançament
de les hisendes locals. I aquí estem, i mentre, els ajuntaments anem assumint finançament
que no ens pertoca i anem fent ajuts que no ens pertoquen i aquesta és la dinàmica en la
que estem. I què fem? Intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, en la mesura de
les nostres possibilitats, demanar evidentment aquestes correccions, treballar
conjuntament amb la resta de forces polítiques —perquè jo crec que aquí ningú s’ha tirat
enrere quan hem fet aquestes demandes a altres administracions i les fem. Jo crec que en
aquest sentit nosaltres estem fent el que toca, és veritat que tenim problemes de
comunicació sempre, sempre ho hem explicat això, hi ha coses que s’han de corregir i és
veritat. Però també és veritat que de vegades expliques les coses i no tothom vol escoltar,
que això, aquests debats no són nous. El debat de la integració a la Zona 2, en la Zona 1,
perdó, l’hem fet anualment en aquesta Sala de Plens fins que ens vam incorporar, amb
mocions que, podríem dir que no sé si s’han aprovat 10 o 15 mocions en aquest sentit i
explicant en totes que això té unes conseqüències. Amb lo qual, nosaltres podem estar
d’acord en algunes coses? Sí. I les han dit els meus companys. Estem en contra de la
filosofia de la moció? No la podem votar a favor, no podem votar a favor una moció que
d’entrada diu que hem de retornar a la posició anterior, no podem votar a favor, no la
votarem, ja li dic, votarem en contra, no estem d’acord. Que hem de revisar els sistemes
de finançament? Bueno, jo, miri, hem de revisar els sistemes de finançament? Sí. Hem de
revisar moltes coses? Sí, ho hem dit tots no ara, no ara, fa molts anys que ho diem, hi ha
moltes mocions darrere, moltes, moltes reivindicacions per part d’aquesta Sala de Plens de
manera unànime demanant a altres administracions que deixin de retallar els recursos que
ens donen a nosaltres, moltes, moltes. Finançament del 100% de les escoles bressol que
el fan entre els pares que l’utilitzen i els impostos dels ciutadans de Molins de Rei perquè
altres administracions no assumeixen la seva responsabilitat. Y aquí va para todos. Vull dir,
portem molts anys, bueno, benvinguts al club. Nosaltres continuarem treballant, nosaltres
continuarem treballant que és el que estem fent però en aquesta moció no li podem donar
recolzament.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Passaríem al torn d’intervencions, a la votació i després, si un cas,
faríem un últim torn per...després de la votació, tal com havíem pactat, Rosa, tens dret a
intervenir de nou. Després de la...torno a dir, fem la votació i després tindràs un altre torn
d’intervenció si vols. Passem a la votació. Votació. I ara, Rosa, si vols intervenir. Espera,
espera, el micròfon, si us plau.
Intervenció públic:
És que li heu donat la volta al tema. Nosaltres en cap moment estem qüestionant el tribut
metropolità, estem en contra del tipus de finançament, que sigui el valor cadastral...el tema
de càlcul. Si tu tens un servei, evidentment que tu l’has de pagar i l’has d’assumir. I el punt
de tornar a la Zona 2 és tornar a la Zona 2 mentre el tema no se soluciona perquè, en
definitiva, tampoc no estem d’una maner totalment integrats a la Zona 1, tarifàriament sí
però de fet encara estem a la Zona 2 B. Aleshores, el que no podem és normalitzar un
càlcul que no és just. Nosaltres només fa un any que hi estem aquí i escoltant-vos a tots
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vosaltres esteu normalitzant una situació que no té perquè. Si una cosa esteu veient que
no funciona, el lògic és que estem al començament, intentem modificar-la i busquem una
fórmula de finançament que sigui equitativa i assumible perquè, amb el valor cadastral,
d’assumible no ho serà mai perquè, ja ho hem dit abans a la moció, està sotmès a tot el
tema especulatiu, a més a més, un valor cadastral te’l poden pujar en el moment que
interessa i això és progressiu. L’any que ve pagarem un 5% més i la bonificació no hi serà.
Encara que això es diu amb la boca petita, aquest any hi haurà bonificació... No, no, no,
no, per informacions que tenim de l’Àrea Metropolitana nosaltres ens ho han dit molt clar,
no hi haurà bonificació a partir de l’any que ve i, en canvi, hi haurà una progressió d’un 5%
d’augment, o sigui, que això és la mateixa Àrea Metropolitana que ho diu. I aquest 147%
de més que s’ha cobrat, això no es pot consentir, això s’ha de retornar. I, si tirem una mica
de la Constitució espanyola, parla en aquest punt, el 31.1, en parla que quan es donen
aquestes situacions s’han de retornar les coses. Però, a més a més, s’ha de calcular bé.
Llavors, la plataforma no és que es negui al transport, és que aquí hi ha altres coses més
que el transport. Se’ns ha dit des del minut zero, primer, per engrescar el tema...Xavi, però
és que és important.
Sr. Alcalde:
Tot és important.
Intervenció públic:
...transport, aquí s’estan finançant moltes més coses que no tenen res a veure amb el
transport. Aquí estem finançant partits polítics, aquí estem finançant ONG, estem finançant
sindicats, estem finançant institucions estrangeres, llavors, aquí què estem davant? D’una
segona Generalitat? Un altre tema, és un segon, IBI encobert.
Sr. Alcalde:
Rosa, una cosa, [Inintel·ligible; 47:11] Rosa, et demano una cosa. Rosa, és que...ja has
superat amb escreix el que havíem parlat i pactat nosaltres.
Intervenció públic:
Però és que això feia falta per al·lusions.
Sr. Alcalde:
No, és que ara no estaves fent referència a l’al·lusió i aquest és el tema. No, ara ja no
estaves fent al·lusió, ara estaves fent una altra vegada el posicionament polític.
Intervenció públic:
No, no, no, de política, ni una, no, no, no, jo no represento cap partit polític.
Sr. Alcalde:
Rosa...
Intervenció públic:
No, no, no, no.
Sr. Alcalde:
Jo només agraeixo el to del debat, només tinc l’obligació i la responsabilitat de clarificar
una cosa que acabes de dir, només una de tot el que has dit que és que la bonificació al
60% els ciutadans que porten 20 anys aquest tribut metropolità tenen aquesta bonificació
des del primer dia, des del primer dia i nosaltres...i nosaltres, Rosa, el pronunciament i
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l’ordenança del tribut metropolità estableix que la bonificació d’aquest 60% la tindran la
resta de 18 municipis, en l’ordenança i en el tribut general al 2019 i també en el tribut del
2020 i en posteriors. Aquesta bonificació, hi ha el compromís i la legalitat que es
mantindrà. Tinc l’obligació de respondre i aclarir això perquè si no, després, fem referència
a problemes de comunicació que sembla que tots generem coses que no són i en aquest
cas he de dir que aquest compromís i aquesta literalitat d’aquesta ordenança està
aprovada en aquest concepte.
VOTACIÓ:
Grup Municipal
PSC

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

6

JxM

3

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

15

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda NO aprova la present moció per 15
vots en contra del PSC (6), ERC (3), la CUP (3), Molins Camina – Podem (1) i MEC (1) i
C’s (1) i 3 abstencions de JxM (3)
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari 24/2019, de 19.12.2019.
Sr. Alcalde:
Per tant, fet el debat de la moció presentada per la plataforma Stop Tribut metropolità,
reprenem l’ordre normal de l’ordre del dia amb el punt 1 de l’ordre del dia que és
l’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari 24/2019 de 19 de desembre del 2019.
Alguna consideració d’aquesta acta? Si no n’hi ha cap, queda aprovat.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i en especial el Decret d’Alcaldia núm. 308,
de data 13.02.2020 (exp 01/2020/ORPOL – Nomenament membres JGL), el Decret
d’Alcaldia núm. 311, de data 13.02.2020 (exp 02/2020/ORPOL – delegacions de
l’Alcaldia a regidors/es), el Decret d’Alcaldia núm. 334, de data 17.02.2020 (exp
03/2020/ORPOL – Nomenaments Tinents/es d’Alcaldia), el Decret d’Alcaldia núm.
368, de data 20.02.2020 (exp 04/2020/ORPOL – canvis composició Comissions
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Informatives) i el Decret d’Alcaldia núm. 317, de data 17.02.2020 (exp 09/2020/AUTOR
– canvis delegació d’Alcaldia a regidors/es per la celebració de Matrimonis Civils).
DONAR COMPTE
“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.
LLIBRE DE DECRETS 2020
GENER
Decret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Data
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
07/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020

Concepte
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Ordenances i reglaments
Provisió de llocs
Situacions del personal
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovar conveni de col·laboració
Modificacions de pressupost
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Sancionador
Sancionador
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Llicència de gual
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Aprovació document cobratoris
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020

Convenis interadminisratius
Convenis interadminisratius
Convenis interadminisratius
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Adquisicions de béns
Contractació laboral
Autorització i delegacions
Convenis interadminisratius
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020

91
92
93
94
95
96
97

16/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020

98

17/01/2020

99

17/01/2020

100

17/01/2020

101

17/01/2020

102

17/01/2020

103

17/01/2020

104

17/01/2020

105

17/01/2020

106
107
108

17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020

Subvencions i convenis amb entitats
Ajuts socials
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Nomenaments
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Regularització fiscal
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Regularització fiscal
Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de
parella
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Sancionador
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
20/01/2020
20/01/2020

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

20/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020

146
147
148
149

24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020

Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Subvencions i convenis amb entitats
Llicència de gual
Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de
parella
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Autorització i delegacions
Baixa llicència gual
Llicència d'obra menor
Ordre d'execució
Ordre d'execució
Nomenaments
Nomenaments
Contractació laboral
Contractació laboral
Ordre d'execució
Llicència d'obra menor
Danys a béns municipals
Aprovar conveni de col·laboració
Autorització i delegacions
Retribucions; nómina i seguretat social
Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
Regularització fiscal
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

24/01/2020 Aprovació document cobratoris
24/01/2020 Convenis Urbanístics
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
24/01/2020 reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
24/01/2020 reduïda
24/01/2020 Aprovació document cobratoris
24/01/2020 Regularització fiscal
24/01/2020 Devolució d'ingressos indeguts
24/01/2020 Devolució d'ingressos indeguts
24/01/2020 Gestió de cementiri
24/01/2020 Regularització fiscal
24/01/2020 Aprovació document cobratoris
24/01/2020 Aprovació document cobratoris
24/01/2020 Aprovació Despeses
24/01/2020 Aprovació Despeses
24/01/2020 Aprovació Despeses
24/01/2020 Sancionador
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb
27/01/2020 mobilitt reduïda
27/01/2020 Baixa llicència gual
27/01/2020 Baixa llicència gual
27/01/2020 Llicència d'obra menor
27/01/2020 Situacions del personal
29/01/2020 Sancionador
29/01/2020 Sancionador
29/01/2020 Sancionador
29/01/2020 Aprovació Despeses
29/01/2020 Aprovació Despeses
29/01/2020 Aprovació Despeses
29/01/2020 Aprovació Despeses
30/01/2020 Autorització i delegacions
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
30/01/2020 reduïda
30/01/2020 Devolució d'ingressos indeguts
30/01/2020 Aprovació document cobratoris
30/01/2020 Modificacions de pressupost
30/01/2020 Modificacions de pressupost
30/01/2020 Modificacions de pressupost
30/01/2020 Modificacions de pressupost
30/01/2020 Subvencions i convenis amb entitats
Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions d'atraccions,
30/01/2020 casetes i circs
30/01/2020 Modificacions de pressupost
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189

30/01/2020

190

30/01/2020

191

30/01/2020

192

30/01/2020

193

30/01/2020

194
195
196
197
198
199
200

30/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020

Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Denegació)
Relació Sol·licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (atorgament propietaris)
Relació Sol·licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (Denegació)
Relació Sol·licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (atorgament propietaris)
Relació Sol·licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (atorgament llogaters)
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Situacions del personal
--

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 308, de data 13 de
febrer de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 308 de data 13/02/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 1/2020/ORPOL ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Nomenament membres JGL ,dicto aquest decret, que
es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
Atès que l'article 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) estableix que la Junta de Govern Local és integrada per
l'alcalde i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests,
nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple, i que a la
Junta de Govern Local li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves
atribucions, i les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan de govern li deleguin.
Atès que l'article 55 del mateix Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
disposa que l'alcalde designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde entre els membres de
la Junta de Govern Local, i que els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde en els casos de
vacant, d'absència o de malaltia.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'art. 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i l'art. 48.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya 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.
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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.
Atès que mitjançant el Decret d'Alcaldia número 1187, de 26 de juny de 2019, es van
designar els membres de la Junta de Govern Local.
Fruit dels canvis que s'han produït quant als seus membres.
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 número 1187, de 26 de juny de 2019, de
nomenament de membres de la Junta de Govern Local.
Segon.- Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Molins de Rei, presidida per
aquesta Alcaldia, estarà integrada a més pels sis regidors i regidores següents: Sra.
Jessica Revestido Romero, Sr. Alex Herrero Basangé, Sra. Ainoa García Ballestín, Sr.
Miquel Zaragoza Alonso, Sra. Esther Espinosa García i Sr. Josep M. Puiggarí Troyano,
amb efectes des del dia 7 de febrer de 2020.
Tercer.- Amb caràcter general, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària a la
Casa de la Vila cada primer i tercer dimarts de mes, o el dia hàbil immediat posterior, a les
9.15 hores. La primera sessió ordinària es celebrarà el 16 de juliol de 2019, a l'hora
esmentada.
Quart.- Sens perjudici de la funció d'assistència a l'alcalde que correspon a la Junta de
Govern Local, aquesta alcaldia li delega expressament l'exercici de les atribucions pròpies
següents:
1. A) En matèria de contractació
- Les contractacions administratives i les concessions de serveis públics, qualsevol que sigui el
procediment i la forma escollida per a la licitació, d'un valor estimat del contracte superior a
221.000.- €, observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d'acord amb la llei,
sense que els contractes superin els límits de la competència que la llei atribueix a l'alcalde. La
competència delegada comporta l'atribució a la Junta de Govern Local de les facultats d'aprovació
dels projectes, de l'expedient de contractació amb l'aprovació de la despesa, dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, de les adjudicacions i de l'exercici de totes les facultats
que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació
i resolució del contracte.
- Contractació d'arrendaments i concertació d'altres contractes subjectes al dret privat de quantia
total superior a 35.000 euros (IVA a part).
1. B) En matèria de personal i funció pública
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- Aprovació de l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovades pel
Ple municipal.
- Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a la resta provisió
de llocs de treball.
- Atorgament i denegació de jubilacions ordinàries, anticipades o parcials, excedències del personal
i suspensions dels contractes de treball, sempre que en el cas de les suspensions no siguin
d'atorgament obligatori i reglat.
- 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, donant compte al Ple en el
cas dels dos darrers supòsits en la primera sessió que es convoqui.
- Acords sobre modificacions substancials i col·lectives de condicions de treball i matèries
anàlogues, sens perjudici de les competències del Ple, i canvis rellevants en les condicions de treball
dels empleats públics com ara modificacions de jornada, disponibilitats i similars.
1. C) En matèria d'urbanisme, habitatge i medi ambient
- Concessió i denegació de llicències municipals en general (excepte les corresponents a obres
menors i a les companyies dels serveis d'aigua, gas, electricitat, telefonia, etc, per a la instal·lació o
la modificació de xarxes i línies) i especialment les d'obres majors, parcel·lació i segregació, divisió
en propietat horitzontal, primera ocupació parcial i ús d'edificacions, instal·lació o obertura
d'activitats, llicències subjectes a les lleis sobre prevenció i control ambiental de les activitats,
aprovació dels informes en els expedients d'autorització ambiental i dels informes sobre
qualificació, compatibilitat o aprofitament urbanístic.
- Imposar sancions en matèria mediambiental o d'activitats.
- Aprovació dels instruments de gestió urbanística, dels actes administratius inherents a la
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització, així com l'aprovació inicial dels
instruments de planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general (plans
parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans especials de millora urbana) no
atribuïts especialment al Ple, i adopció d'acords de suspensió de l'atorgament de llicències
sempre que es vinculin a la formulació o modificació del planejament urbanístic derivat.
També l'aprovació de la recepció d'obres d'urbanització portades a terme en el
desenvolupament de sectors i polígons delimitats pel planejament urbanístic.
- Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió o execució
urbanística, i que no siguin competència del Ple.
- Imposar sancions per faltes greus en matèria urbanística.
- Aprovació de tots els actes administratius inherents a l'exercici de la potestat
expropiatòria del municipi que la llei no reserva al Ple.
- Resolució dels expedients sobre declaració de l'estat ruïnós de les edificacions, tret dels
casos de ruïna imminent (Alcalde).
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- Acordar l'enderrocament d'obres i instal·lacions, procedint a impedir definitivament els
usos a que donés lloc.
1. D) En matèria de patrimoni
- Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 100.000 euros (IVA
a part) i no superior al límits que imposen legalment la competència del Ple municipal.
- Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia superi els 100.000 euros i no
excedeixi els límits que imposen legalment la competència del Ple municipal.
- Declaració de béns no utilitzables.
-Atorgament de concessions d'ús de béns de domini públic que no siguin competència del
Ple municipal.
Cinquè.- El règim de les atribucions delegades en la Junta de Govern Local serà el previst
en la legislació administrativa general i en el Reglament orgànic municipal. Tanmateix,
l'alcaldia assumirà directament l'exercici de les funcions delegades quan en supòsits
d'urgència es consideri adient, donant-ne compte posteriorment a la Junta de Govern. No
serà necessari aquest tràmit si s'ha acordat l'avocació del coneixement de l'assumpte de
què es tracti per part de l'alcaldia.
Sisè.- Donar compte al Ple municipal d'aquest decret.
Setè.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web
municipal i al tauler d'anuncis de la corporació.
Vuitè.- Notificar aquest acord a totes les persones interessades, i traslladar-ho a tots els
Negociats municipals per al seu coneixement i efectes.
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
-Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 311, de data 13 de
febrer de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 311 de data 13/02/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 02/2019/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:
En ús de les facultats que li confereixen els articles 23.4 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 de Catalunya, amb l’article 8 del Reglament Orgànic
Municipal i altra legislació complementària.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que té conferides per la normativa
esmentada
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia número 1213, de 26 de juny de 2019, es van
designar els/les regidors/es delegats/des de les diverses matèries.
Fruit dels canvis que s’han produït quant als seus membres.
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 número 1213, de 26 de juny de 2019, de
Delegacions de l’Alcalde a regidors.
Segon.- Designar els/les regidors/res delegats/des de les matèries que s’hi indiquen, a les
persones següents. S’estableix l’organigrama polític de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb
les diferents àrees i regidories que les conformen. En diferents casos, es detallen també
els àmbits o serveis inclosos en la regidoria corresponent, amb el detall adient. Es
determina també les persones regidores que exerciran les atribucions a les diferents àrees
i regidories delegades, que són les següents, amb les denominacions que s’esmenten,
especificant-se les tasques de cadascuna a títol indicatiu i no limitatiu, amb efectes des del
dia 7 de febrer de 2020:
1. ALCALDIA
Gabinet d’Alcaldia
- Secretaria d’alcaldia.
- Protocol de l’Ajuntament.
- Relacions Institucionals.
- Relacions amb la Sindicatura de Greuges.
- Secretaria general de la corporació, i convocatòria i actes dels òrgans de govern i
certificacions i fe pública i registre d’interessos electes i personal directiu.
- Gestió de queixes i suggeriments.
- Projectes estratègics.
- Quadre de comandament.
- Consell per la cohesió social i territorial.
Assumptes europeus. Regidora: Sra. Esther Espinosa García
- Polítiques i programes en relacions europees i d’àmbit internacional.
- Agermanaments amb ciutats d’altres països, excepte aquelles polítiques relatives a
projectes de Solidaritat i Cooperació, amb polítiques específiques.
- Projectes europeus, realitzant la planificació i coordinant la participació dels diversos
actors implicats.
- Informació a la ciutadania i a les empreses molinenques sobre els recursos de la
Unió Europea.
- Subvencions europees.
- Informació i difusió a la ciutadania sobre el projecte europeu.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Comunicació, transparència, participació i integritat. Regidora: Sra. Ainoa García
Ballestín
- Departament de Comunicació i relació amb els mitjans de comunicació.
- Butlletí municipal d’informació i altres sistemes de comunicació amb la ciutadania.
També comunicació i difusió a través de xarxes socials.
- Imatge corporativa i comunicació global de ’Ajuntament.
- Manteniment, millora i continguts dels llocs web de l’Ajuntament.
- Ràdio i Televisió.
- Implementació de polítiques de transparència i retiment de comptes.
- Desenvolupament efectiu de les previsions de la legislació sobre transparència,
accés a la informació pública i bon govern de les administracions públiques, i
concretament dels àmbits que són propis de l’Ajuntament.
- Tramitació i resolució de les peticions d’accés a la informació pública. .
- Coordinació i impuls del Portal de Transparència (transparència activa), de manera
que la ciutadania pugui accedir telemàticament, de forma clara, estructurada i
entenedora, a la documentació municipal.
- Cartes de serveis.
- Propostes en matèria de bon govern, integritat, anàlisi, preparació o revisió si s’escau
dels diversos codis ètics i de conducta de govern obert.
- Pla d’integritat municipal
- Protecció de dades.
- Seguiment dels consells de participació ciutadana.
- Gestió de projectes de participació ciutadana.
- Formació de la participació ciutadana en general.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Seguretat ciutadana i protecció civil. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Direcció i prefectura superior del Cos de la Guardia Urbana, vetllant per la seva
eficàcia, eficiència i millora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte
l’abast de les competències municipals en la matèria.
- Educació viària i de civismes escolars.
- Control i inspecció de la ordenança municipal de convivència.
- Gestió de la grua municipal de retirada de vehicles de la via pública.
- Trànsit, circulació i seguretat viària.
- Protecció d’autoritats.
- Autoritzacions de permisos d’armes.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació i
seguretat viària.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances
municipals, especialment en matèria de civisme i convivència.
- Protecció Civil, en sentit ampli.
- Pla de protecció civil i emergències
- Relacions amb les associacions i agrupacions de persones voluntàries que treballen
en el sector de la Protecció Civil i l’ADF.
- Gestió i suport del voluntariat en l’àmbit de la Protecció Civil.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
2.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ DE LA VILA i ECONOMIA (SCPE)
President: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
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Correspon al tinent d’alcalde titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les regidories
de govern delegades en les matèries de l’Àrea, i la convocatòria de la Comissió Informativa
de l’Àrea
2.1. Àmbit Serveis Centrals i Finances
Serveis Centrals. Regidor. Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Oficina d’atenció ciutadana.
- Oficina d’Atenció Ciutadana, amb atenció i informació a les persones sobre tràmits,
gestions i serveis, i registre de documents que s’hi presenten telemàticament o
presencialment.
- Registre íntegrament electrònic, tramesa telemàtica als serveis i gestió d’arxius que
es trameten o es reben per diferents canals (EACAT i altres).
- Suport a persones i entitats quant a la presentació telemàtica d’escrits i documents.
- Gestió de la centraleta telefònica.
- Gestió, revisió i control del padró municipal d’habitants.
- Tramitació i comunicació d’autoritzacions d’ocupació de la via pública.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Serveis jurídics.
- Serveis Jurídics de l’Ajuntament, amb assessorament jurídic i informes interns,
redacció d’Ordenances, convenis i documents i defensa lletrada i representació de
l’Ajuntament davant l’Administració de Justícia.
- Pla estratègic de subvencions.
- Pla anual i millora de la qualitat normativa.
- Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i reclamació dels
danys patits pel patrimoni municipal.
- Procediment administratiu i organització administrativa, circuits administratius de
l’Ajuntament.
- Optimització de procediments interns i disseny i seguiment de procediments
administratius específics i tràmits en format electrònic.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Contractació.
- Polítiques i gestió de contractacions.
- Procediments de contractació d’obres, serveis i subministraments, amb definició de
criteris i gestió dels expedients, de manera coordinada amb les diferents àrees.
- Criteris sobre contractació administrativa, cercant la millot relació qualitat-preu i
promovent contractacions responsables d’acord amb criteris socials, ambientals,
d’igualtat i de foment de l’emprenedoria i de la petita i mitjana empresa.
- Supervisió de contractes i seguiment dels mateixos, promovent que s’avaluï
l’execució i s’adoptin les millors decisions quant a pròrrogues, renovacions i canvis
de plantejaments.
- Gestió de la contractació electrònica i del perfil del contractant.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Sistemes d’informació
- Suport i disseny tècnic quant a procediments administratius (procediments tramitats
telemàticament).
- Pla de modernització de la gestió municipal.
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- Gestió dels serveis informàtics i dels sistemes d’informació de l’Ajuntament.
- Impuls i implementació tècnica i control dels sistemes de gestió digital dels
expedients i de l’Administració electrònica, portal del ciutadà, seu electrònica,
catàleg de tràmits i tècniques de processament de dades massives o big data.
- Responsabilitat de la protecció de dades i de l’emmagatzematge dels arxius en
suport digital, i coordinació amb la persona delgada en protecció de dades.
- Planificació i gestió dels servies i xarxes de telefonia i dades dels edificis municipals.
- Gestionar, programar, establir i concretar els recursos tecnològics de l’Ajuntament
(aplicacions, sistemes,projectes, comunicacions, ofimàtica),per tal d’aconseguir un
funcionament òptim dels equips i sistemes, i una evolució adient d’acord amb les
novetats tecnològiques i les necessitats dels diferents serveis de l’Ajuntament.
- Impuls i promoció de mecanismes basats en les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC), per tal de millorar la gestió dels serveis i la qualitat de vida
(ciutat intel·ligent, smart city).
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Gestió documental i arxiu
- Gestió i custòdia de documents públics i protegits de l’Ajuntament.
- Control de la destrucció de documents segons la normativa vigent.
- Polítiques d’arxiu.
- Col·laboració en tasques de disseny de tràmits, catàleg, formularis de documents i
procediments.
- Captació i custòdia de fons documentals relatius a la vila
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Serveis generals
- Recepció de l’Ajuntament i consergeria general. Gestió de l’edifici Casa de la Vila.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances
municipals d’aquest àmbit.
- Gestió, administració i tràfic del patrimoni immobiliari municipal.
- Inventari del patrimoni municipal.
- Censos d’activitats econòmiques del municipi, d’acord amb Promoció Econòmica i
Sistemes de la Informació.
- Gestió del cementiri i dels drets funeraris, sense perjudici de les formes de gestió
dels cementiri i serveis funeraris.
- Pòlisses i tramitacions d’assegurances de l’Ajuntament.
- Política i gestió de compres.
- Alternativa a remunicipalitzacions
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Recursos humans i organització. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Planificació i gestió del personal municipal.
- Negociació col·lectiva, relacions sindicals comissió paritària.
- Seguretat i salut en el treball i riscos laborals.
- Elaboració de nòmines, control de presència i llicències i permisos.
- Valoració de llocs de treballi elaboració de propostes sobre plantilla.
- Elaboració de la plantilla i de la relació de llocs de treball i preparació i execució de la
selecció dels empleats públics.
- Formació del personal de l’Ajuntament.
- Pla estratègic d’ocupació pública municipal
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- Polítiques de promoció interna, captació de talent, relleus i jubilacions i gestió del
canvi.
- Promoció de canvis organitzatius i de millora.
- Política de recursos humans en sentit ampli.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Hisenda i finances. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Administracions financera i Hisenda municipal.
- Planificació estratègica des dels punts de vista econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
- Intervenció general i comptabilitat.
- Coordinació, fiscalització i supervisió econòmica de l’empresa municipal.
- Gestió tributària i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic, resolució de recursos en la matèria, etc., sens perjudici de la
delegació existent a favor de l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de
Barcelona. Impuls de sistemes d’autoliquidació efectiva de tributs, especialment per
via telemàtica.
- Gestió relacionada amb els deures derivats de la normativa vigent sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i control de l’aplicació i justificació de les
subvencions i ajuts que s’atorguin.
- Control financer i econòmic de les concessions municipals.
- Propostes d’elaboració i modificació d’Ordenances fiscals i de preus públics i tarifes.
- Tresoreria municipal i pagaments a proveïdors dins dels millors terminis.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
2.2. Àmbit Promoció de la vila.
Promoció econòmica. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín
- Promoció de l’activitat econòmica del municipi. Promoció dels polígons industrials i
de les àrees econòmiques.
- Llicències, autoritzacions, permisos, gestió de les comunicacions i declaracions
responsables i control dels requeriments tècnics de les activitats econòmiques,
subjectes a prevenció i control ambiental, a la legislació sobre espectacles i
activitats recreatives, a la d’equipaments comercials, de baixa incidència ambiental
o innòcues.
- Imposició de mesures de clausura o preventives en matèria d’establiments públics,
espectacles i activitats recreatives, activitats econòmiques i altres.
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances
municipals d’aquest àmbit, especialment en matèria d’ espectacles públics,
establiments.
- Censos d’activitats econòmiques del municipi.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Empresa. Regidor: Sr. Alex Herrero Basangé
- Informació, assessorament i suport en tràmits a empreses i emprenedors.
- Direcció de l’Oficina d’Atenció Empresarials (OAE), que doni informació i tramiti
projectes i iniciatives d’activitats econòmiques (tràmits, ajuts, finançament,
documents que cal presentar, autoliquidació de tributs associats, etc.).
- Foment, suport i assessorament a la implantació de plans d’igualtat a les empreses.
- Gestió de subvencions en aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Ocupació i formació. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín
- Polítiques municipals de foment de l’ocupació.
- Gestió del programa SEFED, de simulació de treball en empreses.
- Suport a empreses d’inserció laboral.
- Representació en consorcis, fundacions i associacions relacionades amb l’Ocupació.
- Formació ocupacional.
- Plans d’ocupació.
- Pla contra la precarització laboral
- Formació continua.
- Gestió de subvencions en aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Turisme. Regidor: Sr. Alex Herrero Basangé
- Oficina d’Informació Turística.
- Promoció del turisme cultural, gastronòmic i altres.
- Promoció del patrimoni històric en coordinació amb el servei de patrimoni. .
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Comerç, mercats i consum. Regidor: Sr.Josep M. Puiggarí Troyano
- Polítiques de comerç.
- Consell consultiu de comerç.
- Protecció dels consumidors.
- Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), i impuls de la mediació en
matèria de consum.
- Polítiques de promoció i educació per al consum responsable.
- Control d’establiments comercials per assegurar el compliment de normatives de
consum.
- Mercats.
- Gestió de subvencions en aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Fira. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Organització i/o presència en fires de tot tipus promovent la representació de la vila i
de l’Ajuntament.
- Organització i/o promoció de fires que es realitzin a la vila: brocanters, de la cervesa,
fora estocks i altres.
- Fira de la Candelera.
3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (ASP). Presidenta: Sra. Ainoa García
Ballestín
Correspon al tinent d’alcalde titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les regidories
de govern delegades en les matèries de l’Àrea, i la convocatòria de la Comissió informativa
de l’Àrea. El servei de Recursos Socioculturals resta adscrit a presidència.
Serveis socials. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
- Disseny de la política municipal en matèria de serveis socials.
- Serveis socials d’atenció primària (Servei d’orientació i informació i servei de
tractament social). Inclou també la gestió dels serveis socioeducatius d’infants i
adolescents, banc d’aliments i coordinació amb altres serveis municipals
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(Ensenyament, Igualtat, Joventut...) sense perjudici de les competències que tenen
aquests.
Polítiques relacionades amb l’atenció a la infància en risc i a les seves famílies.
Servei d’acreditació d’adreça a efectes d’empadronament quan escaigui.
Gestió de subvencions a entitats socials.
Pla d’absentisme escolar en coordinació amb Educació.
Habitatge temporal d’urgència social.
Coordinació amb el Servei d’Habitatge,pel que fa a l’habitatge social, desnonaments
i altres.
Polítiques de suport a les famílies, i gent gran que viu sola.
Ajuts i programes de suport a la dependència.
Servei d’atenció domiciliària.
Teleassistència.
Llar d’Avis Municipal.
Gestió dels equipaments adscrits.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Gent Gran. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
- Polítiques publiques encaminades a la defensa i protecció de la gent gran.
- Polítiques actives de participació i foment de l’associacionisme i les activitats de la
gent gran.
- Fòrum de l’envelliment actiu.
- Pla d’acció de la gent gran
- Gestió i relació amb els casals per a gent gran.
- Gestió de subvencions a entitats que treballen en l’àmbit de la gent gran.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
(Dis) capacitat. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín
- Promoció i polítiques actives de suport i participació de les persones amb
discapacitat.
- Foment de l’accessibilitat als equipaments i espais públics i als bens i serveis.
- Pla d’accessibilitat en coordinació amb territori.
- Pla d’acció per a les persones amb discapacitat.
- Gestió de subvencions a entitats que treballen en l’àmbit de les persones amb
discapacitat.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Convivència, ciutadania i voluntariat. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
- Servei d’acollida i assessorament de persones migrants i altres col·lectius.
- Servei d’acreditació d’adreça a efectes d’empadronament quan escaigui.
- Mediació comunitària.
- Actuacions de foment del civisme i la convivència, especialment a l’espai públic.
- Gestió i potenciació del voluntariat en sentit ampli.
- Acció comunitària
- Gestió de subvencions a entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Moviments veïnals. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
- Coordinació de les regidories de Barri.
- Suport a les associacions de veïns i activitats veïnals.
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- Gestió subvencions a les associacions de veïns.
- Gestió dels equipaments adscrits
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Educació. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín
- Gestió Escola Municipal de Música.
- Gestió del servei municipal de Llars d’Infants.
- Gestió ESO-SEFED.
- Gestió PFI-PTT conjuntament amb la Generalitat de Catalunya
- Gestió de subvencions a entitats educatives.
- Planificació de les necessitats d’escolarització de la població de Molins de Rei.
- Participació en els consells escolars de centre.
- Direcció i gestió del Consell Escolar Municipal.
- Impuls de projectes d’innovació pedagògica en col·laboració amb els centres
educatius.
- Creació del programa de mentors
- Pla per l’anglès
- Programes i accions tals com: Fòrum de treballs de recerca, Biblioteques escolars,
Horts escolars, Formació dual i altres.
- Programes d’ajut econòmics a l’escolarització no obligatòria.
- Relacions amb les associacions de pares i mares.
- Coordinació amb Serves i Socials i Infància, en relació amb els serveis
socioeducatius destinats a infants i adolescents.
- Lideratge del Pla Educatiu de Vila
- Xerrades d’orientació a l’ESO, al Batxillerat, Cicles Formatius, Programes de segona
oportunitat, etc...
- Suport a la formació professional.
- Pla d’Absentisme Escolar en coordinació amb Serveis Socials.
- .Camp d’Aprenentatge de Can Santoi.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Salut Pública. Regidora: Sra. Esther Espinosa García
- Pla de Salut.
- Pla de prevenció de drogodependències i addiccions.
- Programes de protecció de la salut: seguretat alimentària, control de plagues, estat
d’higiene de solars i terrenys, control de riscos per a la salut pública, etc.
- Programes de promoció de la salut: tallers i cursos de foments d’estils de vida
saludables, programa de salut escolar, activitats amb entitats, etc.
- Vigilància de la salut
- Relació amb d’altres administracions respecte de la salut pública.
- Gestió subvencions a entitats sociosanitàries.
- Consell Municipal de Salut.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Esports. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Política d’esports
- Foment de la pràctica esportiva i de l’esport de base, escolar i el de els persones
amb discapacitat..
- Promoció de l’activitat esportiva.
- Organització d’activitats: esportíssim, cursa de Sant Miquel, cursa ecològica i altres.
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Activitats de reconeixement i suport a l’èxit esportiu en totes les categories.
Gestió ajuts entitats esportives.
Gestió de les instal·lacions esportives, regim d’utilització i forma de gestió.
Gestió dels equipaments adscrits.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Solidaritat i Cooperació. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
- Polítiques de solidaritat, cooperació, pau i drets humans.
- Relació amb entitats de cooperació, ONG, etc, així com amb ciutats agermanades
des del vessant de la Cooperació.
- Ajuts a les emergències humanitàries.
- Molins de Rei Solidària.
- Gestió d’ajuts a les entitats de solidaritat i cooperació.
- Pla de cooperació.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Feminismes i LGTBI. Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero
- Polítiques tranversals de gènere i de foment de la igualtat entre persones.
- Pla d’igualtat municipal.
- Foment de la participació i presencia efectiva de les dones de la ciutat es diferents
àmbits.
- Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD).
- Suport tècnic i jurídic a situacions de violència de gènere.
- Implementació protocol d’actuació davant violències sexuals en espais d’oci.
- Servei d’atenció integral (SAI)
- Gestió de subvencions a entitats d’aquest àmbit.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Cultura. Regidora: Sra. Ainoa García Ballestín
- Politiques d’animació cultural
- Promoció de la creació i difusió de l’activitat cultural.
- Dinamització del cicle festiu: Festa Major, Reis, Carnaval, Tres Tombs, Festes de
Primavera.
- Impuls d’una programació cultural a través de la gestió d’equipaments o
infraestructures culturals com ara biblioteca, sala d’exposicions, museu.
- Consell Municipal de Cultura.
- Promoció de la conservació del patrimoni cultural del municipi.
- Suport i acompanyament a les entitats culturals (associacionisme cultural).
- Política lingüística local, incloses les relacions amb el Consorci de Normalització
Lingüística, el Servei Local de Català i vetllar pel compliment del reglament sobre
l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament, etc.
- Suport a les activitats de l’Escola Municipal de Música Julià Canals, sense perjudici
d’allò que és potestat de la regidora d’Ensenyament.
- Biblioteca.
- Gestió dels ajuts a les entitats culturals
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Patrimoni. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Protecció i promoció del patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric, documental i
natural del municipi.
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- Impuls dels estudis de la història de Molins de Rei.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Infància i famílies. Regidora: Sra. Ainoa García Ballesrtín
- Polítiques de suport a la infància i les famílies.
- Informació i promoció de l’acolliment familiar.
- Consell d’infants.
- Relació i col·laboració amb les entitats d’infants
- Pla d’infància.
- Ciutat amiga de la infància.
- Gestió de subvencions a les entitats d’infants
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Joventut. Regidora: Sra. Esther Espinosa García
- Polítiques de suport als joves.
- Gestió de subvencions a entitats juvenils.
- Punt Jove, d’atenció i assessorament per a joves.
- Relació i col·laboració amb les entitats de joves de Molins de Rei.
- Gestió de les Aules d’Estudi municipals i espais destinats a la promoció i
dinamització juvenil.
- Pla de l’adolescència.
- Pla de joventut.
- Gestió dels equipaments adscrits.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
4. - ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (SIT) President: Sr. Miguel Zaragoza
Alonso
Correspon al tinent d’alcalde titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de les
regidories de govern delegades en les matèries de l’Àrea i la convocatòria de la
Comissió Informativa de l’`Àrea.
4.1. Àmbit Planificació Territorial
Habitatge. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Oficina Local d’Habitatge.
- Polítiques de rehabilitació i promoció d’habitatges amb finalitats socials, convenis
amb propietaris per a rehabilitació, recuperació d’habitatges principalment en zones
amb degradació.
- Establiment de línies de subvencions per a l’accés a l’habitatge i millora d’aquest.
- Gestió i manteniment d’habitatges inclosos en el servei cessió temporal d’ús
d’habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social.
- Gestió d’ajuts i programes d’habitatge en matèria d’habitatge finançats per
l’Ajuntament, o per altres Administracions mitjançant convenis: ajuts per a pagar
lloguers, subvencions per accessibilitat i rehabilitació, problemes de desnonaments,
etc.
- Borsa d’habitatge de lloguer social.
- Polítiques amb relació a habitatges desocupats sense causa justificada, amb accions
adreçades a fer viable el seu ús per a finalitats residencials.
- Elaboració i impuls del Pla local d’habitatge.
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- Programa d’arrendaments d’habitatge.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Urbanisme. Regidor: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Participació en plans territorials i/o sectorials que afectin al municipi de Molins de Rei.
- Promoció de les infraestructures.
- Planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del
subsòl (llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna, etc.),
protecció de la legalitat urbanística, etc.
- Projectes innovadors, Smart Cities, disseny d’infraestructures en aquest àmbit, amb
col·laboració amb el Servei de Sistemes d’Informació.
- Plànol de la Ciutat, amb el suport tècnic del Servei de Sistemes d’Informació.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Obres i llicències. Regidor: Sr. Alex Herrero Basangé
- Gestió, direcció i control de projectes i d’obres municipals.
- Tramitació de llicències i permisos d’obres, i comunicacions i assabentat, que afectin
a particulars, i també a les vies públiques i a les infraestructures (incloses rases per
a serveis).
- Inspecció o control d’obres majors i menors.
- Suport tècnic quant a llicències, comunicacions i inspeccions de les activitats
econòmiques en sentit ampli.
- Supervisió, conservació, manteniment i control energètic dels diferents edificis que
són titularitat municipal, o que l’Ajuntament utilitza.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Sostenibilitat. Regidor: Sr. Alex Herrero Basangé
- Impuls de la política municipal en matèria de medi ambient.
- Gestió i control del medi ambient.
- Educació i sensibilització ambientals.
- Pla de desenvolupament local d’energies renovables i eficiència energètica
- Polítiques específiques de sostenibilitat ambiental.
- Manteniment i conservació d’espais periurbans, camins, rieres, espais en zona no
urbanitzable, zones forestals o de conreu del terme municipal de titularitat pública.
- Realització d’estudis ambientals, i exercici de la potestat sancionadora en matèria
mediambiental.
- Polítiques d’horts urbans.
- Control i inspecció de sorolls, publicitat indesitjada, abocaments en el medi rural,
contaminació de tot tipus, etc.
- Gestió de residus i impuls de polítiques i accions 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
- Coordinació de projectes que fomentin l’estalvi energètic.
- Gestió del cicle de l’aigua. Distribució d’aigua potable i sanejament d’aigües
residuals. Manteniment de la xarxa d’aigües i del clavegueram.
- Gestió de residus de tota mena en l’àmbit municipal, d’acord amb la llei i amb criteris
d’eficiència i respecte per al medi ambient.
- Tinença responsable d’animals
- Instrucció i tramitació d’expedients sancionadors per contravenció d’ordenances
municipals d’aquest àmbit, especialment en matèria de tinença d’animals i
protecció dels animals perillosos.
- Consell agrari municipal.
- Millora de la qualitat de l’aire.
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- Altres actuacions d’aquest àmbit.
4.2. Àmbit Espai públic
Via pública i serveis municipals. Regidora: Sra. Esther Espinosa García
- Manteniment dels vials, mobiliari urbà, parcs i jardins i l’espai públic en general de
Molins de Rei.
- Manteniment de la senyalització viària establerta reglamentàriament, d’orientació i
del sistemes de control del trànsit.
- Gestió i control dels serveis de neteja viària i dels espais públics i el mobiliari urbà.
- Llicències i autoritzacions d’activitats i d’ocupació de la via pública i dels espais
públics (activitats de venda, quioscos, taules i cadires d’establiments de
restauració, parades, marquesines, concentracions humanes, ocupacions de la via
pública, interrupcions i tancaments del trànsit, concessió de claus i comandaments
d’accés amb vehicles a zones d’accés restringit, autoritzacions de guals i entrades
de vehicles, atraccions recreatives, fires i festes, etc.,).
- Pla d’accessibilitat
- Coordinació dels diferents treballs i activitats públics i privats que afecten les vies
públiques, per tal d’evitar molèsties i garantir l’eficiència.
- Inspecció de les diferents activitats i actes, en vies públiques, edificacions i
equipaments, que descriuen els apartats anteriors. També direcció i coordinació
general de la inspecció municipal, excepte la urbanística, de medi ambient i de salut
- Enllumenat públic, tant pel que fa a la planificació de l’obra nova com al manteniment
i control de la despesa.
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
Mobilitat. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Gestió de la mobilitat, accessibilitat, i transport de persones, vehicles i mercaderies; i
aparcaments, tant de gestió directa com en règim de concessió.
- Representació en entitats i associacions en l’àmbit de la mobilitat.
- Elaboració i impuls de plans de mobilitat i d’estudis sobre mobilitat generada.
- Polítiques en matèria d’energia, i particularment impuls de plaques fotovoltaiques en
equipaments i d’energies netes, amb criteris de sostenibilitat ambiental.
- Transport urbà
- Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Tercer.- Nomenar regidors i regidores de barri a les persones regidores següents, dels
barris que es relacionen a continuació:







Barris de Muntanya i Les Conserves: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
El Canal i el Pont de la Cadena: Sra. Jessica Revestido Romero
La Carretera: Sr. Alex Herrero Basangé
L’Àngel, Can Graner i Bonavista El Mas: Sra. Ainoa García Ballestín
El Centre i Riera Bonet: Sra. Esther Espinosa García
La Granja i La Pau-Riera Nova: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano

Quart.- L’àmbit de les presents delegacions provisionals 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.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció
d’aquesta resolució, encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per
aquesta Alcaldia.
Sisè.- Comunicar aquest Decret a tots els Regidors i Regidores designats/des.
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Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació
Municipal, responent al compliment del què disposa l’article 44.2 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 i difondre-la, en ares al Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica
municipal, de conformitat amb el què disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i els articles 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya, així com al tauler d’anuncis municipal.
Vuitè.- Donar compte al Ple d'aquest decret en la primera sessió que se celebri.
I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
-Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 334, de data 17 de
febrer de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 334 de data 17/02/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 03/2020/ORPOL ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Nomenaments de Tinents/es d'Alcaldia, 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 dur
a terme les funcions i les competències que la llei encomana als ajuntaments, li correspon
també designar els regidors que han de dur a terme aquestes tasques de col·laboració
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.
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia número 1212, de 26 de juny de 2019, es van
nomenar els Tinents i Tinentes d’Alcaldia de la Corporació municipal.
Fruit dels canvis que s’han produït quant als seus membres.
Atès que aquesta Alcaldia, per raons polítiques i de reorganització del Govern, en ús de les
competències que li atorga la legislació vigent ha procedit a la designació de membres de
la Junta de Govern Local mitjançant Decret d’Alcaldia número 311 de data 13 de febrer de
2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
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Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 1212, de 26 de juny de 2019, de
nomenament dels Tinents i Tinentes d’Alcaldia de la Corporació municipal.
Segon.- Nomenar als Tinents i les Tinentes d'Alcaldia d'aquest Ajuntament, amb efectes
del dia 7 de febrer de 2020, als Regidors i Regidores membres de la Junta de Govern
Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia
en els casos de vacant, absència, malaltia, o qualsevol altra impossibilitat:
-

Tinent d'Alcalde: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Tinenta d’Alcalde: Sra. Jessica Revestido Romero
Tinent d’Alcalde: Sr. Alex Herrero Basangé
Tinenta d’Alcalde: Sra. Ainoa García Ballestín
Tinenta d’Alcalde: Sra. Esther Espinosa García
Tinent d’Alcalde: Sr. Josep M. Puiggari Troyano

Tercer.- Establir que en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat
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/les Tinents i Tinentes d'Alcaldia de conformitat amb l'ordre següent:
1r.: El Tinent d'Alcalde, Sr. Miguel Zaragoza Alonso
2n.: Indistintament, pels Tinents i Tinentes d'Alcalde següents:
-

Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Josep M. Puiggari Troyano

Quart.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent o Tinenta
d’Alcaldia que hagi d'assumir les seves competències.
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda de
forma automàtica pel Tinent d'Alcalde Sr. Miguel Zaragoza Alonso, en el seu defecte, per
qualsevol dels altres Tinents i Tinentes d'Alcalde establerts en segon lloc que es trobin
presents, els quals hauran de donar compte d'aquesta circumstància a la resta de la
Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde/ssa accidental més
d'un d'ells/d’elles.
Cinquè.- Aquest Decret causarà els seus efectes a partir del dia següent al de la
notificació del seu contingut als regidors/res interessats/des. Comunicar aquest Decret
als/les Tinents i Tinentes d’Alcalde nomenats, fent-los constar que hauran de mantenir
informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde o
Alcaldessa accidental, i que durant aquest no podran modificar les delegacions ja
efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres de noves.
Sisè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació
Municipal, responent al compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en ares al Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica
municipal, de conformitat amb el que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
de Catalunya, així com al tauler d’anuncis municipal.
Setè.- Donar compte d'aquest decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se
celebri.
I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
-Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 368, de data 20 de
febrer de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 368 de data 20/02/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 04/2020/ORPOL ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Canvis composició Comissions Informatives, dicto
aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:
Per donar compliment als articles 17 i següents i 35 del Reglament Orgànic Municipal, en
concordança amb 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, i
mitjançant l’acord plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol,
aquest Ajuntament ha procedit a la creació i determinació de la composició de les
Comissions Informatives que, amb caràcter permanent, hauran de conformar la seva
organització complementària municipal durant el present mandat, a la vista de la nova
composició política d'aquest derivada dels resultats electorals de les últimes eleccions
locals.
Atès que d’acord amb el que preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 60.5 i 58.3 del
Decret Legislatiu núm. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 19 del Reglament Orgànic
Municipal, tots els Grups Polítics Municipals, en proporció a la seva representativitat a
l’Ajuntament, tenen dret a participar, mitjançant la presència dels seus Regidors i
Regidores, en els òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi,
informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors i Regidores
que ostenten delegacions.
Atès que aquesta Alcaldia és competent, en la seva qualitat de President nat de tots els
òrgans col·legiats complementaris d'aquesta Corporació, per designar els membres
d'aquesta que han d'assumir la presidència de les Comissions Informatives en virtut de la
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corresponent delegació, així com per a adscriure als diferents Vocals representants dels
Grups Polítics Municipals, a proposta del Grup corresponent.
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes elevades pels diferents Grups
Polítics amb representació municipal, i en ús de les facultats que legalment té conferides.
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia número 1299, de 17 de juliol de 2019, es va
aprovar la creació i composició de les Comissions Informatives de la Corporació municipal.
Fruit dels canvis que s’han produït quant als seus membres.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la legislació
esmentada,
DECRETO:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 1299, de 17 de juliol de 2019, de
creació i composició de les Comissions Informatives de la Corporació municipal.
Segon.- Nomenar Presidents Delegats de les Comissions Informatives de caràcter
permanent que a continuació es relacionen, als Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de
Govern Local, que així mateix s'especifiquen, adscrivint com a Vocals d'aquestes, a
proposta dels diferents Grups polítics municipals, als Regidors i Regidores següents:
COMISSIO INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ DE LA
VILA I ECONOMIA (SCPE) I DE L’ÀREA D’ALCALDIA.
President – Delegat: Senyor Josep M. Puiggarí Troyano
Vocals:
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)
- Titular: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Titular: Sr. Miquel Zaragoza Alonso
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero
- Suplent: Sr. Alex Herrero Basangé
- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Jordi Enseñat García
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Ramon Sánchez Gil
- Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina
- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC_AM)
- Titular: Sr. Marcel López i Estalella
- Titular: Sra. Joaquim Llort i Grau
- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP)
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- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós
- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina –
Podem)
- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya
- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà
- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Secretaria: Sra. Remedios Amores Rodríguez – Tècnica d’Administració General (TAG)
de SSJJ.
COMISSIO INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (ASP)
President – Delegat: Sra. Ainoa García Revestido
Vocals:
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)
- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín
- Titular: Sra. Jessica Revestido Romero
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Titular: Sr. Alex Herrero Basangé
- Suplent: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Suplent: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sra. Carme Madorell Colomina
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Jordi Enseñat García
- Suplent: Sr. Ramon Sánchez Gil
- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC_AM)
- Titular: Sra. Marta Espona i Burgués
- Titular: Sra. Núria Garriga i Pujol
- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP).
- Titular: Sra. Estefania Castillo Márquez
- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina –
Podem)
- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya
- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà
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- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Secretaria: Sra. Anna Planas Beltràn – Cap de Negociat de l’Oficina Administrativa de
l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP)
COMISSIO INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (SIT)
President – Delegat: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Vocals:
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)
- Titular: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Titular: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sr. Alex Herrero Basangé
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero
- Suplent: Sra. Ainoa García Ballestín
- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Ramon Sánchez Gil
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Jordi Enseñat García
- Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina
- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC_AM)
- Titular: Sr. Joaquim Llort i Grau
- Titular: Sra. Marta Espona i Burgués
- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP).
- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós
- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina –
Podem)
- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya
- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà
- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Secretaria: Sra. Raquel Ruiz González – Cap de Negociat de l’Oficina Administrativa de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (SIT) en funcions.
COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
President – Delegat: Senyor Josep M. Puiggarí Troyano
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Vocals:
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)
- Titular: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Titular: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero
- Suplent: Sr. Alex Herrero Basangé
- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Jordi Enseñat García
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Ramon Sánchez Gil
- Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina
- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (ERC_AM)
- Titular: Sr. Marcel López i Estalella
- Titular: Sra. Núria Garriga i Pujol
- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa
Municipalista (CUP)
- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós
- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina –
Podem)
- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya
- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà
- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Secretaria: Sra. Remedios Amores Rodríguez – Tècnica d’Administració General (TAG)
de SSJJ.
Tercer.- La delegació als Presidents i Presidentes de les esmentades Comissions
Informatives, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, produiran efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest
Decret als Regidors i Regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
Quart.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada als Presidents i Presidentes de les Comissions
Informatives de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com als Caps dels diferents Serveis
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Municipals i als treballadors/es que actuen com a Secretaris/es de les esmentades
Comissions, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Publicar aquestes delegacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que
disposa l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre i difondre el seu
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen
els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió que
se celebri, en compliment del que es preveu a l’article 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
-Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 317, de data 17 de
febrer de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 317 de data 17/02/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 09/2020/AUTOR, que
resulta del procediment tramitat de/d' Delegació ALC a regidors per matrimonis civils, dicto
aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:
A fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, i en ús de les facultats
que li confereix l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i altra legislació concordant, aquesta Alcaldia considera convenient conferir
delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels membres que composen el
Ple de la Corporació.
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia número 1942, d’11 de novembre de 2019, es van
delegar de forma indistinta als/a les regidors/es per la celebració de Matrimonis Civils.
Fruit dels canvis que s’han produït quant a regidors.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO
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Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 1942, d’11 de novembre de
2019, de delegació de forma indistinta als/a les regidors/es per la celebració de Matrimonis
Civils.
Segon.- Delegar de forma indistinta les competències que l’article 51.1 del Codi Civil
atorga a aquesta Alcaldia per autoritzar els matrimonis civils que se celebrin en aquest
terme municipal a tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, senyors/senyores :





















SRA. JESSICA REVESTIDO ROMERO
SR. ALEJANDRO HERRERO BASANGÉ
SRA. AINOA GARCÍA BALLESTÍN
SR. MIGUEL ZARAGOZA ALONSO
SRA. ESTHER ESPINOSA GARCÍA
SR. JOSEP MARIA PUIGGARÍ TROYANO
SR. RAMON SÁNCHEZ GIL
SR. JORDI PRADELL OBIOLS
SRA. CARME MADORELL COLOMINA
SR. JORDI ENSEÑAT GARCIA
SR. MARCEL LÓPEZ ESTALELLA
SRA. MARTA ESPONA BURGUÉS
SR. JOAQUÍN LLORT GRAU
SRA. NÚRIA GARRIGA PUJOL
SR. CARLES ROS FIGUERAS
SRA. ESTEFANIA CASTILLO MÁRQUEZ
SR. JOSEP RAVENTÓS FORNÓS
SRA. ANA MARÍA AROCA MAYA
SR. GERARD CORREDERA REBULÀ
SRA. LAIA CASSAUBA-TIRCAZOT ROSIÑA

Aquesta delegació faculta a tots els Regidors i Regidores per autoritzar els matrimonis
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells.
A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant,
s’establirà a través del Gabinet de l’Alcaldia.
Tercer.- Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveu la
normativa aplicable i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor/a.
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part
expositiva, del text següent:
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de
la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. ...,
de data ........ ..........., que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
......................
Les resolucions que s'adoptin per delegació, que seran immediatament executives i
presumptament legítimes, s'entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de la
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competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la
delegació.
Quart.- De conformitat amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquestes delegacions, tindran efectes des del dia següent a la data d’aquesta
resolució, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta
Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors i Regidores
delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta
Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’advocació, en base al present decret, sense necessitat d’una nova
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessants en l’expedient.
Cinquè.- Publicar aquest decret d’Alcaldia al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que
disposa l’article 44.2 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 i difondrela, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se acceptada la
delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents
no es manifesta res en contra o si es fa ús de la delegació.
Setè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió.
I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al coneixement de l’acció del govern municipal amb el segon punt que és donar
compte dels decrets d’Alcaldia i, en especial, del decret d’Alcaldia núm. 308 data 13 de
febrer de 2020 de nomenament de membres de la Junta de Govern Local; el decret
d’Alcaldia núm. 311 de data 13 de febrer de 2020, delegacions de l’Alcaldia a regidors i
regidores; el decret núm. 334 de data 17 de febrer del 2020 de nomenament de tinents i
tinentes d’Alcaldia; el decret d’Alcaldia núm. 368 de data 20 de febrer del 2020 de canvis
de composició de comissions informatives i el decret d’Alcaldia núm. 317 de data 17 de
febrer del 2020 de canvis de delegació d’Alcaldia a regidors i regidores per la celebració de
matrimonis civils. Alguna observació d’aquests decrets d’Alcaldia? Donats compte...
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
3.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal Socialista (PSC) i
aprovar-ne la seva difusió.
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DONAR COMPTE
“PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
Proposició d’Alcaldia de donar compte al Ple dels canvis en la composició del grup
municipal Socialista (PSC) i aprovar-ne la seva difusió.
Donat que en el Grup Municipal Socialista (PSC) ha entrat per registre d’entrada número
2020003942, de data 20.02.2020 la seva nova composició.
Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels
canvis en el Grup Municipal Socialista (PSC), a efectes informatius i proposar l’aprovació
de la seva difusió.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS:
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi
de regidor en el Grup Municipal Socialista (PSC), en compliment del que disposa l’article
50.4 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, queda de la manera següent:
GRUP MUNICIPAL: Socialista (PSC)
Membres:
Sr. Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
Portaveu: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Suplent: Sra. Ainoa García Ballestín
Segon.- Els Grups Polítics Municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa,
representació i Estatut jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal,
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals
continguda en la normativa vigent.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:
Si no n’hi ha cap, passaríem al punt tres, donar compte dels decrets, perdó, donar compte
dels canvis en la composició del grup municipal Socialista i aprovar-ne la seva difusió. Com
saben, són els canvis produïts arrel de la incorporació de la regidora Esther Espinosa.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
4.- Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del quart
trimestre de 2019.
DONAR COMPTE
“DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE TERMINIS PREVISTOS EN EL PAGAMENT
DE LES OBLIGACIONS I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT A LES
DADES DEL QUART TRIMESTRE DE 2019.
D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Vist l’informe de’ Intervenció signat el dia 27 de gener de 2020 i Tresoreria signat el dia 27
de gener de 2020.
Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia i de l’àrea
d’alcaldia, l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en el pagament
de les obligacions, i el període mig de pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord
als següents annexos , que s’adjunten i s’enumeren a continuació:
a) En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les
obligacions
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

 Pagaments realitzats en el Quart Trimestre de l’exercici 2019.
1. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del Quart
Trimestre de l’exercici 2019.
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant
resguard signatura electrònica, de data 24 de gener de 2020.
Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat amb suma de capital majoritàriament
públic):

2. Pagaments realitzats en el Quart Trimestre de l’exercici 2019
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3. (No hi ha factures pendents de pagament a final del Quart Trimestre de l’exercici
2019)
S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.
b) En relació al període mig de pagament
Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:




Ràtio de les operacions pagades en el Quart Trimestre de l’exercici 2019.
Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del Quart Trimestre de
l’exercici 2019.
Període mig de pagament del Quart Trimestre de l’exercici 2019.

Respecte a la Societat Molins Energia SL l’Ajuntament de Molins de Rei (Ens públic
dependent de l’Ajuntament de Molins de Rei):




Ràtio de les operacions pagades en el Quart Trimestre de l’exercici 2019.
(No hi ha factures pendents de pagament a final del Quart Trimestre de l’exercici
2019)
Període mig de pagament del Quart Trimestre de l’exercici 2019.

Finalment,


Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del
Quart trimestre de l’exercici 2019.

S’adjunta comprovants de la signatura electrònica, de data 24 de gener de 2020 de
l’informe de morositat i del període mig de pagament del Quart Trimestre de 2019, en
compliment de l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2015/2012, de l’1 d’octubre per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de
conformitat amb el que s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret
635/2014, de 25 de juliol.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Doncs, si no hi ha cap observació, passaríem al punt quatre, donar compte del compliment
de terminis previstos en el pagament de les obligacions i el període mig de pagament
corresponent a les dades del quart trimestre del 2019 i fa l’explicació d’aquest punt el Sr.
Miguel Zaragoza. Endavant.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Presenta el punt 4.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna observació a aquesta informació?
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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5.- Donar compte al ple del Decret d’Alcaldia núm.333 de data 17 de febrer de 2020,
de liquidació del Pressupost Municipal exercici 2019.
DONAR COMPTE
“DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 333 DE DATA 17 DE
FEBRER DE 2020.
El regidor d’ Economia i Finances presenta a la Comissió Informativa de Serveis Centrals,
Promoció de la Vila i Economia, el decret d’Alcaldia núm. 333 el qual es transcriu
literalment:
Decret d’Alcaldia número: 333 de data 17/02/2020
“Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l’expedient 1/2020/LIQUI, que
resulta del procediment tramitat de/d’ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL,
EXERCICI 2019, dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions
que tot seguit s’exposen:
Vist l’estat de liquidació del pressupost municipal de despeses i ingressos de l’Ajuntament
de Molins de Rei, corresponent a l’exercici 2019.
Vist l’informe del Tresorer i l’Interventor accidental, de data 3 de febrer de 2020 en el que
es proposa l’aprovació dels Compte de Gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i de la Unitat de Multes d’aquest Organisme.
Vist l’informe del Tresorer i l’Interventor accidental, de data 3 de febrer de 2020, en el que
es proposa l’aprovació dels Comptes de la Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a les liquidació d’Ingrés per rebut i
liquidacions d’ ingrés directe i també per certificacions de descobert de tributs i preus
públics liquidats per l’Ajuntament de Molins de Rei.
Vist l’informe del Tresorer i l’ Interventor accidental i el Cap de Control de Gestió de data
11 de febrer de 2020 en el que es proposa la tramitació de l’expedient de liquidació
corresponent a l’aprovació per part de l’ alcalde de la Corporació.
PRIMER: Aprovar la liquidació del Pressupost de l’ Ajuntament corresponent a l’exercici
2019, segons el resum següent:
A) Estat de la liquidació del Pressupost d’ Ingressos.
Imports €
Pressupost inicial d’ingressos
30.525.582,43
Modificacions d’ ingressos
9.767.361,80
Pressupost definitiu d’ ingressos
40.292.944,23
Compromisos d’ ingressos
13.297.782,89
Drets reconeguts
38.809.871,97
Drets anul·lats
302.951,59
Drets cancel·lats
5.380,36
Drets reconeguts nets
36.935.359,29
Devolucions d’ingressos
1.566.180,73
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Recaptació neta
Drets pendent de cobrament

34.265.902,57
2.669.456,72

B) Estat de la liquidació del Pressupost de Despeses
Imports €
Pressupost inicial de despeses
30.525.582,43
Modificació de despeses
9.767.361,80
Pressupost definitiu de despeses
40.292.944,23
Despeses compromeses
36.043.524,88
Obligacions reconegudes netes
35.153.540,61
Pagaments
31.740.473,47
Obligacions i pag. ordinari pendents de pagament
3.413.067,14
C) Resultat pressupostari ajustat de l’exercici
DRETS REC
NETS
IMPORTS €
a)Operacions corrents
(C1 a 5)
b)Altres no financeres
(C 6 i 7)
1. Total operacions no
financeres (a+b)

30.478.523,34

OBLIGACIONS RESULTAT
REC.NETES
PRESSUPOSTARI
IMPORTS €
IMPORTS €
25.861.426,59

4.617.096,75
- 4.418.966,94

2.067.459,53

6.486.426,47

32.545.982,87

32.347.853,06

198.129,81

0,00

0,00

0,00

4.389.376,42

2.805.687,55

1.583.688,87

4.389.376,42

2.805.687,55

1.583.688,87

36.935.359,29

35.153.540,61

1.781.818,68

c) Actius financers (C8)
d)Passius financers (C9)
2. Total operacins
financeres (c+d)
RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI (I= 1+2)
AJUSTOS

1.Crèdits gastats finançament amb Romanent de Tresoreria per despeses generals +2.267.270,21

2.Desviació de finançament negativa de l’exercici …………………………….
3.Desviació de finançament positiva de l’exercici……………………………..
II. Total ajustos (II=3+4-5)…………………………………………………………...
RESULTAT APRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)………………………………..

1.451.934,50
2.314.437,58
+1.404.767,13
3.186.585,81

D) Romanent de Tresoreria
COMPONENTS

1.(+) Fons líquids

IMPORT €
7.887.046,72
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2.(+) Drets pendents de
cobrament
- (+) del pressupost corrent
- (+) pressupostos tancats
(+)
operacions
no
pressupostàries
3.(+) Obligacions pendents
de pagament
-(+) del pressupost corrent
-(+) pressupostos tancats
-(+)
operacions
no
pressupostàries

5.637.647,31
2.669.456,72
2.841.894,34
126.296,25

4.853.368,17
3.413.067,14
3.275,11
1.437.025,92

4.(+)
Partides
pendents
d’aplicació
-(-)
cobraments
realitzats
pendents d’aplicació definitiva
-(+)
pagaments
realitzats
pendent d’aplicació definitiva

-46.673,62
47.433,89
760,27

Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

8.624.652,24

Saldos de dubtós cobrament

2.349.459,51

Import excés finançament afectat

3.301.305,85

Romanent de Tresoreria per a despeses generals:
E) Capacitat/Necessitat de finançament amb criteris SEC 95:
Estimació capacitat / necessitate de finançament
Imports €
Ingressos dels capítols 1 a 7
32.545.982,87
Despeses dels capítols 1 a 7
32.347.853,08
Ajustaments SEC 95
- 15.725,82
Capacitat de finançament
182.403,99
F) Compliment de la regla de la Despesa
Límit a la Base de la despesa
Base de la despesa exercici 2018
Taxa límit aprobada pel Ministerio
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim BASE DE L’EXERCICI 2019
Aplicacions no financeres, llevat d’ Interessos
Despeses dels capítols 1 a 7
Ajustaments SEC95
Total

Imports €
24.516.232,31
2,70%
262.500,00
25.440.670,58

32.119.263,58
- 1.559.599,43
30.559.664,15
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Despesa finançada amb subvencions

- 5.238.918,23

Base de la despesa
Base de la despesa exercici 2019

25.320.745,92

Segon: Iniciar la tramitació administrativa per a formar el Compte General de l’exercici
liquidat de 2019 i diligenciar l’aprovació de documents corresponents a l’ esmentada
liquidació.
Tercer: Donar compte del present acord i de l’expedient de liquidació al Ple de
l’Ajuntament, en la primera sessió que es celebri, de conformitat amb allò que disposa
l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu d/2004, de 5 de març.
Quart: Trametre còpia de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’Administració de
l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Cinquè: Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i
liquidacions d’ingrés directe, així com certificacions de descobert de tributs i preus públics
liquidats per aquest Ajuntament.
Sisè: Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Molins de Rei, que ha estat rendida per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2019.
Setè: Traslladar els acords cinquè i sisè a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona Unitats de Tributs i Unitat de Multes.
Vuitè: Donar compte al Ple del resultat de la dotació d’incobrables efectuat en la
liquidació, informant del compliment de l’article 193 bis del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Novè: Donar compte al Ple, de l’ informe d’Intervenció relatiu als dels comptes justificatius
dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa, exercici 2019.
Desè: Donar comte al Ple de l’informe resum de la fiscalització de la Intervenció municipal,
exercici 2019.
I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta en l’encapçalament, la qual
s’incorpora al Llibre de Decrets d’Alcaldia.”
Per tot el que ha estat exposat i en compliment dels punts: tercer, vuitè, novè i desè
acordats en el decret d’Alcaldia 333 de data 17/02/2020, es presenta a aquesta comissió
per tal de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es celebri, el
següent:
Primer.- Donar compte del decret núm. 333 de 17/02/2020 i de l’expedient de la Liquidació
del Pressupost de l’ Ajuntament corresponent a l’exercici 2019, de conformitat amb allò que
disposa l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Segon.- Donar compte del resultat de la dotació d’incobrables efectuat en la liquidació, i
del compliment de l’article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Tercer.- Donar compte de l’informe d’ Intervenció relatiu als dels comptes justificatius dels
pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa, exercici 2019.
Quart.- Donar compte de l’informe resum de la fiscalització de la Intervenció municipal,
exercici 2019.
Cinquè.- Donar compte del decret 350 de data 19 de febrer de 2020 d’ Incorporació de
Romanents de crèdit al Pressupost de l’exercici 2020.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Doncs, si no n’hi ha cap, passaríem al punt 5, donar compte al Ple del decret d’Alcaldia
núm. 333 de data 17 de febrer del 2020 de liquidació del pressupost municipal de l’exercici
2019. I farà l’exposició d’aquest punt també el regidor de Finances, el Sr. Miguel Zaragoza.
Endavant.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Miguel. Obriríem el torn d’intervencions. Doncs, si no aixeca ningú, faríem
de menor a major. Sra. Laia, vol intervenir? No? Sr. Gerard Corredera? No. Sra. Ana
Aroca? Endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
De fet, estava demanat la paraula. Gràcies. Bueno, un any més tenim les dades de la
liquidació del pressupost, són unes dades, com està sent habitual, positives, es compleix
amb la llei d’estabilitat, regla de despesa, complim rati d’endeutament, complim, tenim
superàvit pressupostari, bueno, són bones notícies però, bueno, jo com tema recurrent que
a mi m’agrada parlar, a més sempre coincideix amb aquestes dates i és hivern, m’agrada
parlar de la bola de neu que fem amb les inversions. Regidor Zaragoza, executar no és el
problema, executar no és un problema, de fet, el que hem de fer les administracions i els
ajuntaments és executar la despesa i és executar, per això posem un pressupost i per això
posem que volem fer aquestes inversions, per executar-les perquè, al final, aquestes
inversions són inversions que reverteixen en el municipi i en la gent. Per tant, executar no
és el problema, el problema és com financem aquestes inversions. Potser, el que fins ara
ens ha funcionat, ens hem de replantejar si realment volem arribar a nivells d’execució
elevats que jo crec que és on hem d’anar. Jo he estat molt crítica any rere any en quedarnos en l’execució del Capítol d’inversions entorn al 50%. A mi m’alegra aquesta xifra
d’execució de la inversió, a mi m’alegra. Si nosaltres sabem i tu ho has dit bé que les
inversions, moltes, són plurianuals i van més enllà d’un exercici i això es pot planificar i es
pot intentar que això tingui el menor impacte en el pressupost. Les desviacions de
finançament tenen impacte en el pressupost i són difícils però es pot...amb una mica de
planificació es pot...i pensant bé i repensant bé les nostres inversions es pot preveure i es
pot actuar. Ara, jo sempre ho he dit, tirem molt de finançament aliè, tirem molt de préstec.
És cert que no estem endeutats en excés, tot i que mai hem acabat de tenir el debat de
quin nivell d’endeutament seria l’òptim per nosaltres, el problema és que tota la nostra
Pàg. 57/100
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

Secretaria
2/2020/PLE
27 de febrero de 2020

inversió, normalment, o no tota, últimament, crec que el pressupost anterior ja no era així,
però gran part de la nostra inversió la passem en finançament de préstecs que fa que
d’alguna manera aquest marge que tenim en exercici on executem molt, que torno a dir
que jo crec que és una bona notícia pel municipi, doncs, aquest marge de compliment
d’estabilitat, malgrat que continuem complint, doncs, ens podem trobar durant aquest
exercici amb que això ja no sigui així. Per tant, torno a fer la proposta que ja sé que no
arribarà a bon port que vaig fer a la Informativa que potser, com que encara no hem
aprovat el pressupost i com que difícilment ens trobarem en la dinàmica de poder aprovar
o de poder donar compte a una liquidació del pressupost un mes abans d’aprovar un
pressupost, doncs, potser replantejar-nos algunes de les maneres de finançar les
inversions en el pressupost 2020 seria una opció per intentar cobrir-nos davant la
contingència de que puguem en algun moment de l’exercici incomplir regla de despesa o,
sobretot, que és la més preocupant, l’estabilitat pressupostària. Haurem de vigilar molt les
execucions trimestrals, haurem de tenir també...haurem de vigilar amb les incorporacions
de romanent que també aniran i afectaran molt el que és el compliment de l’estabilitat.
L’estabilitat, que a vostè no li agrada aquesta llei però aquesta llei, li recordo que aquesta
llei es va fer arrel de l’aprovació de la modificació de l’article 135 de la Constitució que el
seu partit, Convergència i el PP i no recordo si algú més, en un mes d’agost quan tothom
estava de vacances, doncs, ho va ficar allà i que realment ens ha fet molt de mal a les
administracions locals i ens ha ofegat molt. És cert que ha endreçat una mica també el
tema del dèficit en molts ajuntaments que estava disparat però en ajuntaments com el
nostre que no era un problema, doncs, ens ha posat les coses difícils. Com difícils les
posaria l’execució del pressupost estar en un pla econòmic financer, malgrat que no és un
gran drama ni és una intervenció directa de l’estat però sí que, d’alguna manera, no et
permet fer les coses que voldries i quan voldries. Dit això, has comentat l’evolució o el
nivell d’execució que hem tingut dels ingressos que també és molt important de valorar, no
només la despesa, i t’has referit al comportament estable de l’IBI. Ho vull recalcar perquè
aquí els regidors que avui han posat en dubte un tribut com l’IBI, no ben bé un tribut com
l’IBI però sí un tribut com el tribut metropolità que es calcula sobre el valor cadastral. L’IBI
és l’impost més important que tenim a l’ajuntament, tots els ajuntaments, i el que més
estable es comporta. En època de crisi on ja no es construeix i de l’ICIO no cobrem, on no
hi ha compra-venda d’immobles i on no tenim plusvàlues, on les empreses tanquen perquè
hi ha crisi profunda, l’impost que ens permet als ajuntaments sobreviure és l’IBI. És un
impost estable i, per tant, no té molta fluctuació i ens permet continuar prestant els serveis
que prestem habitualment. Ho dic perquè l’IBI és un impost que es calcula sobre el valor
cadastral, al igual que fa el seu cosí petit que és el tribut metropolità. I, a més, és l’eina
més important que tenim les entitats locals per poder finançar-nos tal qual estan les lleis
actualment. Per tant, jo convido a que tothom que ha criticat avui aquests tipus d’impostos
es plantegi què haguéssim fet si realment no haguéssim tingut un tribut com l’IBI durant
aquests anys de crisi profunda. Dit això, només acabar dient que vigilem, que vigilem
durant aquest any 2020 què executem, com executem, com financem i intentem evitar
aquest incompliment d’estabilitat que, al final, tampoc no seria positiu per nosaltres i que,
en aquest sentit...i que executem despesa que, al final, jo crec que és una bona notícia que
les inversions que tenim programades es vagin fent perquè, al final, reverteix en la millora
del municipi i dels ciutadans.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Esquerra Republicana? No intervé. La CUP tampoc. Junts? Tampoc.
Doncs, Sr. Miguel Zaragoza.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
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Jo li agraeixo a l’Ana, bueno, a tots perquè hem parlat moltes vegades a les comissions
informatives i crec que com a...explicar el que ja he explicat ara quan parlàvem de l’IBI,
efectivament, Molins és un municipi atípic en aquest sentit, en període de crisi el
comportament de les plusvàlues es va...no dic mantenir però és veritat que l’ajuntament de
Molins de Rei, en el pitjor moment de la crisi, les plusvàlues salvaven el pressupost, cosa
que en altres municipis no tenien. El pressupost de construccions, Molins mai l’ha tingut
com en altres municipis en moments perquè era un municipi que el creixement sempre ha
sigut sostingut. I el comportament d’aquest impost també era bastant acord, era un
municipi que anava construint, per lo qual mai havia tingut aquest impacte. A nosaltres
l’impacte a la crisi la vam tenir quan vam deixar de rebre subvencions i ajuts tant per part
de l’estat com per part de la Generalitat i que vam haver d’agafar una part dels ajuts que
venien del finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per finançar el nostre ordinari
perquè aquella part finançava una part de la inversió que efectuaven els municipis que era
el compromís. Davant la situació —que a lo millor Molins hagués pogut aguantar una mica
aquesta situació— davant aquella situació, que en altres municipis per la pèrdua
d’ingressos no van poder tenir, l’Àrea Metropolitana va permetre fer això que encara es
manté a data d’avui perquè revertir això, que és una xifra important, ara no recordo el
muntant però un milió d’euros tranquil·lament, home, són números molt importants. Estic
d’acord, nosaltres som partidaris de finançaments que vagin més enllà de posar la xifra
sempre aquell any. Hem de vigilar, estem d’acord. No estem tan d’acord amb el tema de
com financem perquè és veritat que nosaltres —tot i que quan aprovem, i això ho hem fet
sempre, inicialment la part d’inversions la fem majoritàriament per no dir que alguna
vegada ho hem fet, el 100% amb finançament de crèdits— a posteriori sempre hi ha hagut
una part important de les inversions que ha fet l’ajuntament de Molins normalment a través
del romanent, és a dir, amb recursos propis que tots són recursos propis perquè al final tot
està dintre de la casa però, en tot cas, del nostre ordinari que és el romanent. Podem estar
o no d’acord però som un ajuntament que tenim ganes de fer coses i ens passa que una
part del romanent, ja ho sabem, el dedicarem a l’ordinari, haurem d’intentar que no siguin
coses de consolidació, que aquest debat ja l’hem tingut, però d’altres sempre ho hem fet el
tema del finançament de la inversió. I, miri, jo, és veritat que és una llei que per algunes
coses ha sigut bona...ara li diré una cosa, jo no la vaig votar la llei però ara que governem
junts a Madrid tenim l’oportunitat de canviar-la, a veure què passa perquè aquestes són les
coses que té...nosaltres podem dir, podem discrepar de coses que fan els nostres
companys. És a dir, nosaltres aquí som molt crítics amb lleis que no es modifiquen i no es
canvien i les hem de continuar exigint. I això no ens quita aquest poder crític d’aquest to
que les coses que no ens agraden, encara que siguin companys des del punt de vista
ideològic, reclamar i dir que hi ha determinats impostos que no ens agraden com es fan, no
els volem continuar tenint així i els volem modificar. I sempre som el germà petit. Aquí
tothom parla del finançament de les autonomies, parla del finançament de l’estat però
ningú mai, mai s’enfronta a l’administració de la situació del carrer. Avui hem tingut un
debat interessant sobre el tema del tribut metropolità que no ens toca a nosaltres
directament, que és d’una altra administració però al final la queixa, evidentment, ens
arriba aquí i lògic que som l’ajuntament els que atenem els problemes de la gent, és igual,
la que sigui. Quan tenien problemes de finançament les escoles bressol, venien aquí; quan
hem tingut problemes amb la residència i tothom sabem quina és la competència, els que
ho hem de resoldre som nosaltres, amb lo qual, és evident que tenim un problema,
continuarem treballant en aquesta línia i jo crec que és veritat, hem de ser molt vigilants a
l’execució pressupostària, més que mai per aquest apunt que ha fet vostè i que he fet jo
també en la meva intervenció.
Sr. Alcalde:
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Molt bé. Moltes gràcies. Recordo que estem en un punt de donar compte, per tant, no hi ha
votació. Hi ha...no, no, no hem estipulat si hi havia dos torns, si vol parlar...dic “no hem
estipulat”, que si vol parlar, Sra. Aroca, endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Sí, sí, estic d’acord amb el Miquel però la veritat és que el percentatge que suposa l’IBI
respecte a la resta d’impostos que es cobren, la diferència és substancial i, a més, amb
una diferència, la plusvàlua o l’ICIO no saps com es comportaran, pots tenir una previsió,
de fet, sempre ens quedem curts per prudència i ho valoro però no saps com es
comportaran mentre que l’IBI és un padró fixe que coneixes perfectament i que si s’executa
més o menys ja tens aquest import, aquest ingrés molt important. Perquè, a més a més, en
època de crisi també es comporten malament els tributs de l’estat i la gent paga menys
impostos a l’estat i, per tant, també cobrem menys participació de l’estat. I, com tu també
has dit molt bé, les altres administracions ens deixen de donar subvencions que
habitualment ens donaven, amb la qual cosa és cert que l’IBI és probablement la font de
finançament més important que tenim com a ajuntament, especialment, especialment, en
època de crisi. I només recordar que sí que és cert que financem una part important del
nostre corrent i la nostra despesa de capital amb romanent però el romanent també té un
efecte negatiu sobre el compliment de l’estabilitat i que, per tant, també haurem de vigilar
doblement això.
Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies, sí, jo, [Inintel·ligible; 01:10:27] dels primers sis mesos d’aquell govern que també
es va comprometre a que una part del romanent no seria tocat, també atenent al que en el
seu moment vàrem creure oportú que era deixar una part del nostre romanent pel que
pogués passar amb el tema de les plusvàlues sabent la problemàtica que hi ha i que s’ha
posat sobre d’aquesta taula, i aquell govern recordo que va tenir el seny, diria jo, d’assumir
que hi havia una part del romanent que no es podia tocar per tal de que, si aquesta
sentència venia per part de l’administració i per tant hi havia l’obligació de tornar els diners,
doncs, que l’ajuntament tingués aquest coixí i que per tant no hagués de fer front a un
endeutament excessiu o tingués problemes per fer front a les plusvàlues que ja s’han
pagat. Per tant, en aquest sentit, jo crec que en aquell moment vam prendre una decisió
que va ser encertada. També és veritat i així ho podem comentar que, en aquest sentit, al
final, el pressupost és una eina viva, que al final pots acabar definint moltes coses però
que el pressupost, al final, acabes detectant que, per molt que pressupostis les obres, al
final, se t’acaben disparant; que per molt que tinguis una previsió de plusvàlues i els sis
primers mesos vagi fatal, se t’arregla els darrers sis mesos, per tant, és un projecte, el
projecte del pressupost, que per molta importància o molta [Inintel·ligible; 01:11:46] que
tinguem en...d’aquí pocs dies, setmanes, podria dir jo, doncs, està clar que al final, quan
s’acaba fent el tancament, per tant, la liquidació, doncs, la realitat és una altra. I, en aquest
sentit, nosaltres celebrem també que aquesta liquidació d’aquest any, un any més, sigui
positiva, que també és cert que moltes vegades quan deien “ja veureu quan executeu totes
les obres!”, bueno, és una bona senyal també executar les obres perquè, en definitiva,
demostra que hi ha múscul dintre de l’administració i que hi ha també capacitat econòmica
per dur a terme els diferents projectes que s’han de dur a terme en el nostre municipi. Per
tant, en aquest sentit, doncs, celebrar també la feina de tot el departament d’Economia i
Finances, d’Intervenció, Tresoreria, de Control de gestió, agrair la feina que han fet perquè
són feines que en el tancament i les primeres setmanes de gener i febrer, per
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coneixement, sé del col·lapse que hi ha al departament d’Economia i Finances i, per tant,
també agrair a tot el departament tècnic de la casa la feina ingent que han fet durant totes
aquestes setmanes.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, si no hi ha cap intervenció més, ara sí, hauríem donat compte de l’acció de
govern municipal.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
Comissió informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia
(SCPE) i de l’Àrea d’Alcaldia.
6.- Aprovació de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, per les obres de reparació de coberta del local de la Fundació
Agrària de Molins de Rei situat al c/ Foment 5-7, per considerar-se obres d’especial
interès o utilitat municipal.
DICTAMEN
“Vist l’informe de Rendes de data 11 de febrer de 2020 del tenor literal següent:
ANTECEDENTS :
Vista la sol·licitud presentada en data 9 de desembre de 2019, amb numero de registre
d’entrada 2019022446, pel sr. Joan Castellví i Mercier com a President de la Fundació
Agrària de Molins de Rei en la qual exposa que en relació a la comunicació prèvia
presentada en data 8 de novembre de 2019 amb motiu de les obres de reparació del taulat
de part de les instal·lacions del local de la Fundació Agrària de Molins de Rei., situat al
c/Foment 5-7, sol·licita la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions ,
instal·lacions i obres més la taxa er llicencies urbanístiques per ser una entitat sense afany
de lucre i d’utilitat.
NORMATIVA D’APLICACIÓ




Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya (LMRLCat.)
Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.

Vist que l’article 103 apartat 2.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004 que aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que “Les ordenances fiscals
podran regular les següents bonificacions sobre la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
a)

Una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipals per concórrer
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circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball, que
justifiquin tal declaració.
Que l’esmentada declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.
L’apartat 7è de l’article 8è de l’Ordenança Fiscal B-4 que regula l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres estableix que:
“El Ple de l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, podrà acordar una bonificació de fins
al 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin d’especial interès o utilitat municipal ateses circumstàncies socials, culturals,
històriques, artístiques o de foment del treball que justifiquin el reconeixement d’aquesta
bonificació.
El subjecte passiu sol·licitant haurà de ser una entitat sense ànim de lucre.
Aquestes bonificacions no són acumulables.
El Negociat corresponent a la finalitat de les obres, determinarà si l’obra reuneix els
requisits exigits per a poder gaudir de les bonificacions esmentades en el paràgraf
precedent, i en el cas que l’aplicació de la bonificació fos indeguda, informarà al Negociat
de Rendes per practicar la liquidació definitiva de l’impost, així com la liquidació dels
interessos de demora que correspongui, sense perjudici de la possible incoació del
procediment sancionador per gaudir o obtenir indegudament d’un benefici fiscal.”
Vist que d’acord a l’informe de la Directora de Fira, Comerç,Consum i Turisme de data 11
de febrer de 2020 , la entitat Fundació Agrària de Molins de Rei ,té com a finalitat principal
la .promoció, defensa i ajuda a la pagesia de Molins de Rei, col·laborant al mateix temps
per la Fira de la Candelera, en la realització de Jornades tècniques agràries, taller de l’hort
i cedeixen el pati per poder realitzar la mostra del bestiar, per la qual cosa es considera
d’especial interès i d’utilitat municipal la reforma de l’edifici proposat per preservar aquesta
part de la finca de la Fundació Agrària.
Vist que la Fundació Agrària de Molins de Rei és una fundació sense afany de lucre, amb
l’objectiu de fomentar tot el relacionat amb el mon agrícola i rural en general. la
investigació, la historia, el desenvolupament tècnic, i tot allò que pugui representar una
millora sobre l'agricultura, la ramaderia i el mon rural
Vist que consta practicada i ingressada la liquidació 602463 a nom de Fundació Agrària de
Molins de Rei i un import de 1.695,00 € per les obres de reparació de la coberta calculada
en base a un pressupost de 30.000 €, i segons detall:
CONCEPTE
Impost sobre construccions instal·lacions i obres
Taxa per llicencies urbanístiques

IMPORT
1.140 €
555 €

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis Centrals ,Promoció de la Vila i Economia (SCPE) la present proposta a fi i
efectes emeti informe previ per:
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Primer.- Declarar les obres de reparació del taulat de part de les instal·lacions del local de
la Fundació Agrària de Molins de Rei. situat a c/Foment 5-7 com a una obra d'especial
interès o utilitat municipal ateses circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o
de foment de treball contemplades a l’article 8è apartat 7è de l’ordenança fiscal B-4
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- Acordar la bonificació del 95% a la quota de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, de reparació del taulat de part de les instal·lacions del local de la
Fundació Agrària de Molins de Rei situat a c/Foment 5-7.
Tercer.- Aprovat l’acord de la bonificació del 95% pel Ple, el Negociat de Rendes procedirà
a mitjançant decret d’alcaldia:
a)Retornar a la Fundació Agrària de Molins de Rei proveïda del NIF G61218525
l’import de 1.695 € corresponent a l’autoliquidació 602463 de l’impost sobre
construccions instal·lacions i obres, més la taxa per llicencies urbanístiques amb
motiu de la comunicació prèvia de les obres de reparació del taulat de part de les
instal·lacions del local de la Fundació Agrària de Molins de Rei. situat a c/Foment 7,
i segons detall:
Impost sobre construccions instal·lacions i obres
1.140 €
Taxa per llicencies urbanístiques
555 €
b)Practicar la liquidació de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, més la
taxa per llicencies urbanístiques ,per les obres de reparació del taulat de part de les
instal·lacions del local de la Fundació Agrària de Molins de Rei. situat a c/Foment
7,aplicant la bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i un import de 612 € i segons detall:
Impost sobre construccions instal·lacions i obres
Taxa per llicencies urbanístiques

57 €
555 €

L’import bonificat és de 1.083 €
Quart.-Desestimar la petició de bonificació de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, regulada per l’ordenança fiscal C-2, ja
que l’actuació no reuneix els requisits per gaudir de cap bonificació
Cinquè.-Traslladar el present acord a la Fundació Agrària de Molins de Rei, i als
Negociats d’Intervenció, Edificació i Departament de Fira, Comerç i Turisme.”
En aquest moment s’incorpora a la sala de sessions el regidor Sr. Jordi Enseñat
García.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem als aspectes dictaminats per les comissions informatives. En primer lloc, la
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la vila i Economia i de
l’Àrea d’Alcaldia amb el punt sis de l’ordre del dia, aprovació de la bonificació del 95% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per les obres de reparació de
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la coberta del local de la Fundació Agrària de Molins de Rei situat al carrer Foment, 5-7,
per considerar-se obres d’especial interès o utilitat municipal. I fa la intervenció el Sr.
Miguel Zaragoza que, per la cara que fa, explicarà que ja està explicat amb l’anunci del
punt.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Presenta el punt 6.
Sr. Alcalde:
Per tant, s’obriria el torn d’intervencions. Sí. Sr. Ros, endavant.
Sr. Carles Ros Figueras:
Nosaltres en aquest punt volíem preguntar i ho vam fer a la Informativa i se’ns va passar
un document però no queda del tot clar...se’ns estan oferint unes, o sigui, la Fundació, en
aquest cas, proposa bonificar-se les obres en una teulada d’un local que tenen arrendat a
una empresa, per tant, tenen lloguer en un ús empresarial per un tercer, no? Com que
tenim certs dubtes que sigui realment una utilitat, una utilitat pel municipi en general que
aquesta finca tingui un ús empresarial, hi renunciar, per tant, a aquests diners com a
municipi nosaltres i, per tant, no tractar-la com la resta d’empreses, volíem preguntar si era
cert que el 100% de l’obra estava directament afectada així.
Sr. Alcalde:
Senyor...bueno, no sé si volen fer el torn d’intervencions. Algú més té alguna intervenció?
Faríem el primer torn d’intervencions. Sí, sí, és el primer torn d’intervencions. Per tant, es
tanca el primer...Sr. Marcel López, endavant.
Sr. Marcel López Estalella:
Des del grup municipal d’Esquerra només volem destacar el fet de que qualsevol ajut i
qualsevol mena de suport que se li doni a les entitats i fundacions de Molins de Rei,
nosaltres hi estarem totalment d’acord i, per tant, votarem que sí.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Per tant, ara sí, Sr. Zaragoza, si vol tancar el primer torn d’intervenció.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Sí, gràcies. Bueno, jo crec que la documentació és clara, és a dir, ells demanen un ajut per
fer una substitució de la teulada però hauríem de diferenciar entre el que fan i la Fundació i
quin és l’objectiu de la Fundació que és a la que nosaltres li donem. La Fundació és una
entitat sense ànim de lucre que compleix uns requisits al municipi, com aquesta, com
Foment Cultural, com Agrupa, que poden tenir activitat i que nosaltres no hi entrem, i que
l’ajuntament de Molins de Rei en el seu dia va decidir finançar en part, per exemple, l’IBI
d’aquestes que tenen patrimoni i els donem ajuts. Ho hem fet amb el tema del tribut
metropolità quan vam fer els ajuts que fem a entitats, també li fem aquests ajuts del tribut
metropolità. Això significa que si ells financen...ens demanen un ajut per una cosa que
tenen llogada...ja, però és que, en tot cas, hauríem d’entrar en que els recursos —aquí ja
hauríem d’entrar amb totes les organitzacions—, els recursos que ells estan destinant ho
destinen a la Fundació i la Fundació té un objectiu evident pels seus estatuts, si no, no
estaríem fent això, que és una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb diverses
activitats al municipi, que fan cursos de formació pels pagesos, que fan cursos,
determinats ajuts, que col·laboren àmpliament en l’elaboració de tota la història del
patrimoni agrícola de la vila, que fan...que és el que nosaltres com a entitat subvencionem i
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ajudem i entrant dintre d’aquests paràmetres. Jo crec que hem de diferenciar les dues
coses. Això jo crec que passa una mica si entrem en la discussió de l’IBI de l’Església, més
enllà que a lo millor, estaríem d’acord que a lo millor que l’Església hauria de pagar l’IBI, en
això estem d’acord però el que diu la llei en el tema de l’IBI de l’Església és “no paguen allà
on fan missa, per entendre’ns, l’Església no paga l’IBI però si té, evidentment, un edifici, un
pis, un tal, un no sé què, això sí que paga l’IBI”, això és el que diu la llei. Ja però és que
aquí no estem parlant d’això. Aquí el que estem fent és la subvenció d’una entitat sense
ànim de lucre que, entre altres maneres, el seu fiançament de funcionament ordinari és
aquest i el seu funcionament ordinari, que és el que diu aquest paràmetre que diu
l’ordenança, és el que, com la resta d’organitzacions, li permet finançar les activitats i els
seus objectius com a fundació.
Sr. Alcalde:
Ara sí s’obriria el segon torn d’intervencions. Sr. Ros, endavant.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Bé, doncs, seguint amb el debat que posàvem sobre la taula com a CUP, primer de tot
deixar claríssim que no tenim res en contra de la Fundació, sabem que fa una tasca
importantíssima pel poble i per dinamitzar el món agrari que les últimes dècades i durant
l’últim segle ha tingut uns greus problemes com a sector i reconeixem que el món agrari
necessita ajudes i necessita que se’l reconegui, com a mínim, els conflictes que ha afrontat
i la necessitat que té aquest país que funcioni el sector agrari però, tot i això, i agafant-me
amb l’exemple que estava exposant de l’Església i l’IVA, ai, i l’IBI, podríem arribar a trobarnos amb el cas que fundacions, entitats sense ànim de lucre a Molins de Rei tinguessin
propietats les quals estiguessin fent ús de lucre, en aquest cas estem parlant d’un lloguer a
una empresa, a la que hi ha aquest espai, posem en dubte que [Inintel·ligible; 01:19:13] un
model d’estar finançant, igual que amb l’IBI se’ls faria pagar les finques que no són
estrictament per ús de culte, aquí estaríem...nosaltres, tenint compte i volíem posar sobre
la taula avui en aquest debat de que pot ser necessari que les propietats que tenen
fundacions directament al mercat empresarial potser tampoc haurien de ser bonificades
com a ús d’interès municipal perquè realment qui està fent ús d’aquest espai està sent una
empresa. Volíem aprofitar aquest punt per posar aquest debat sobre la taula per fer
aquesta petita reflexió de què estem bonificant perquè quan bonifiquem no bonifiquem en
abstracte sinó que renunciem com a poble a la taxa i trenquem amb un equilibri d’igualtat
que tenen tots els locals empresarials que estan al mercat del lloguer del local davant
d’altres empreses. Llavors, com que aquest cas és una fundació propietària i entenem l’ús
de la fundació, no el posem en dubte però sí que qüestionem una mica que, si l’ús
d’aquesta Fundació, d’aquest local, és del mercat comercial de lloguer, que es regeixi per
les normes del mercat comercial de lloguer, si és que aquest és el seu ús. Com que
entenem, al final, sí que és cert que els diners acaben anant a la Fundació i fa ús pel seu
propi d’això i sabem que la CUP votant diferent aquest punt no bloquejarem que acabi sent
bonificat, la CUP ens abstindrem en aquest punt per poder fer aquesta reflexió que volíem
fer en aquest punt.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Corredera, endavant.
Sr. Gerard Corredera Alonso:
Molts gràcies. Nosaltres, una mica, seguint el mateix argumentari que feia servir el Carles
Ros de la CUP, nosaltres també creiem...teníem seriosos dubtes si considerar-la d’interès
especial o d’utilitat municipal que, tot i que és cert, com deia ell, que la Fundació agrària
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dona suport a la pagesia, que participa activament en múltiples activitats de la vila i dóna
suport, per exemple, a les escoles, al manteniment de cuidar els seus horts, etcètera, una
mica és això, considerem que té locals llogats i que la pròpia entitat en treu un benefici
econòmic i, sent una entitat sense afany de lucre, ho dedica precisament a poder
desenvolupar totes les tasques mencionades en el seu escrit. Llavors, consideràvem una
mica, seguint...és molt semblant al que comentava el Carles, vull dir, com que nosaltres
tampoc no som definitoris en aquest punt, també ens abstindrem.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca, endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Gràcies, bueno, seguint la línia dels companys que, a més, ja és la mateixa línia que vam
expressar també ala Comissió Informativa, jo crec que no hi hauria cap mena de dubte si el
local on es fan les obres fos el local on es desenvolupa l’activitat fundacional de l’entitat
però com és el cas, en aquest cas, l’activitat que es desenvolupa és una activitat privada
de mercat que, a més, té uns beneficis privats, nosaltres també ens abstindrem en aquest
punt. Sí que hem tingut en compte i hem valorat que els beneficis d’aquesta activitat
privada no se’ls endugui directament la Fundació, la Fundació, en tot cas, el que s’endú és
una renda que suposo que serà més o menys fixa i que no està subjecte de si hi ha més o
menys vendes a la botiga o si hi van més o menys nens a l’illa del tresor però el que sí que
és cert és que el principal beneficiari d’aquestes obres de reparació serà un negoci privat i,
per tant, tampoc no veiem clar el punt de la utilitat pública directament d’aquest ajut i, per
tant, també ens abstindrem.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Sánchez, endavant.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies. Nosaltres està clar que votarem a favor perquè, en definitiva, no es pot dir una
cosa i després dir el contrari. Jo crec que, en definitiva, la Fundació Agrària té un espai en
el que, de quan en quan, ha de fer unes actuacions i, per tant, dintre del còmput del que
significa la Fundació Agrària, doncs, ara toca fer aquesta actuació. És igual que quan el
Foment va tenir que fer les actuacions per poder dur a terme tot l’arranjament per tots els
sistemes d’evacuació i tot el que això significava, que també ho vam bonificar i,
evidentment, el Foment en un moment també té un rendiment econòmic de tota aquesta
actuació, doncs, aquí passa completament el mateix. Per tant, tot això va en reversió de dir
no, [Inintel·ligible; 01:23:24] municipi, a una entitat que fins i tot ha arribat a becar a una
persona de Molins de Rei perquè estudiés la carrera d’agrònom per tal de poder
desenvolupar i continuar en el món de la pagesia, per tant, ells han tingut problemes per
trobar també gent que pogués estudiar aquesta carrera, per tant, fan una feina important
que, en definitiva, si ara li traiem diners, tot aquest servei que presten, com també es
comentava els serveis que es presten a les escoles o tota la feina que fan també dins de la
Fira de la Candelera, està clar que això, doncs, si li anem posant cada vegada més
problemes, doncs, deixaran de fer activitat. Per tant, una entitat que funciona molt i molt bé
a Molins de Rei, que és d’origen també del nostre municipi, que té una integració molt i
molt gran, doncs, està clar que, en definitiva, creiem que votar en contra o abstenir-se en
aquest punt no té cap sentit. En definitiva...això, totes les entitats que tenen una miqueta
de múscul en aquest municipi tenen local que pot tenir alguna afectació en un rendiment
d’ingressos, això també és bo per l’ajuntament perquè, en definitiva, es van sustentant
soles i si no podríem parlar algun dia del Foment en el que té un cost molt elevat mantenir
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tot el que significa el Foment i ningú discuteix tota l’activitat cultural que porta a aquest
municipi, per tant, la feina que fa la Fundació Agrària creiem que és excel·lent en aquest
sentit, que l’hem de continuar treballant i cuidant i, per tant, en aquest sentit, Junts per
Molins votarà a favor.
Sr. Alcalde:
Senyor...és que estava pensant, el Sr. Ros m’està demanant la veu per al·lusions. A veure,
hi ha hagut...jo torno a dir, les al·lusions haurien de ser...
Sr. Carles Ros Figueras:
S’ha dit que el nostre vot no té cap sentit i m’agradaria...
Sr. Alcalde:
No, no, no, però, escolteu... Jo convido, ja sé que...des del juny que els hi estic dient que
m’ho posin fàcil. L’al·lusió no ha estat personal, Sr. Ros, que és el que s’interpreta en el
reglament. El que ha fet és contrastar arguments polítics. Sr. Ros, jo, si vol, no tinc cap
problema en donar-li però, al final, estem establint criteris...el concepte “al·lusions” és quan
algú al·ludeix personalment a algú no contrastant, que és el que estem fent amb un torn
d’intervencions diferents, arguments polítics. Per tant, hem fet dos torns d’intervencions,
tindria el tancament d’aquest torn d’intervencions el Sr. Zaragoza.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Gràcies. Jo crec que ningú interpreta que estiguem en contra de ningú i és evident. Jo crec
que el debat és bo, aleshores, el debat, posar-ho damunt de la taula, que el tinguem i, en
tot cas, el que hauríem de fer ens plantegem determinades coses que crec que és bo que
ens les plantegem. Quan tenim dubtes el que hem de fer és fer propostes de modificació o
de concreció de les nostres ordenances que allà on diu que hem d’interpretar, que ho
interpreti. Jo crec que és molt més fàcil, no? Vull dir, si tenim algun dubte, fem el debat.
Perquè ara és evident que el debat es obert, és a dir, és un tema d’interpretació. Llavors, jo
el que proposo és que quan tinguem que fer modificacions en aquest sentit de les nostres
ordenances no tant de la llei, perquè nosaltres la llei no la podem modificar, la que bonifica,
però sí que de la interpretació, escolti, les posem damunt de la taula, les debatem que és
pel que venim al ple, debatre, contrastar idees i posar-les damunt de la taula. I, en aquest
sentit, nosaltres mantenim aquesta posició i, si més endavant hem de treballar sobre
aquests paràmetres de concreció, pues, fem-ho i no passa res per això estar el ple i el lloc
de debatre al ple.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que passaríem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

6

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

Vots en contra

Abstencions

3
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Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

14

5

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 14 vots a
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (3) i C’s (1) i 5 abstencions la CUP (3), Molins Camina
– Podem (1) i MEC (1).
7.- Aprovació de la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, a nom de l’IMPSOL, per la construcció de dos edificis al sector
Les Guardioles de Molins de Rei per considerar-se obres d’especial interès o utilitat
municipal.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara hauríem de passar al punt setè, l’aprovació de la bonificació del 95% de la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a nom de l’IMPSOL, de l’Institut
Metropolità del Patrimoni del Sòl, per la construcció de dos edificis al sector de Les
Guardioles de Molins de Rei per considerar-se obres d’especial interès o utilitat municipal.
Val a dir també que, en aquest punt, hi ha hagut algun grup municipal que també ha
demanat l’especificació, no tant en quant del punt que portàvem sinó, després, de com es
desplegaria la política d’habitatge d’aquests blocs a continuació. És una informació que no
està tancada, de fet, aquest punt sí que l’havíem portat en alguna ocasió i en algun altre
bloc que ja s’ha iniciat a Les Guardioles i el ple s’havia pronunciat sobre això, és veritat, de
la mateixa manera que la informació amb tot detall es demanava no la tenim, s’està
treballant actualment des de la regidoria d’Habitatge amb els responsables de l’IMPSOL i,
per tant, fet aquest debat, el que sí que hem acordat és deixar sobre la taula aquest punt
per tal de veure, de portar-lo al ple, fer un debat més enriquidor en tant en quant siguem
capaços de donar tota aquesta informació.
Aquest punt es queda sobre la taula.
Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones
8.- Aprovar el I Pla Municipal LGTBI de Molins de Rei 2020-2023.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Des d’aquest punt de vista, per tant, passaríem ara i canviaríem de comissió informativa i
passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones amb el punt vuitè
d’aprovació del primer Pla municipal LGTBI de Molins de Rei 2020-2030. Aquest punt,
també val a dir, que hi ha hagut aportacions en els darrers dies, podríem dir, de dos grups
municipals, de Molins en Comú i de la Candidatura d’Unitat Popular. No són només
aportacions des d’un punt de vista de forma i de llenguatge sinó que algunes incorporen un
debat profund que considerem que s’ha de mantenir en els propers dies i que, per tant,
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impedia la possibilitat d’incorporar-les en els últims dies i, per tant, també des d’aquest
punt de vista i mirant de seguir un major consens possible en aquest pla, el que faríem és
deixar-ho sobre la taula i, en aquest cas, sí que amb la voluntat de mirar de fer aquest
debat i convido tant a la regidoria com als grups municipals de fer aquest debat en els
propers dies per tal de mirar de portar l’aprovació d’aquest pla en el proper ple del mes de
març.
Aquest punt es queda sobre la taula.
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
9.- Aprovació del conveni d’adhesió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i aprovació inicial de la modificació dels
estatuts del Consorci.
DICTAMEN
“Atès que el Consorci del Parc Agrari del baix Llobregat (CPABLL en endavant) es va
constituir el 26 de juny de 1998. Els Estatuts van ser publicats al BOPB de 10 d’abril de
1998.
Atès que la darrera modificació dels estatuts del CPABLL fou publicada al BOPB de 26
d’abril de 2017 (adaptació a la Llei 27/2013 LRSAL).
Atès que el 30 de maig de 2017 la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(en endavant AMB) va acordar sol·licitar al CPABLL l’acceptació de la incorporació de
l’AMB com a membre del CPABLL i la modificació els Estatuts en allò que fos necessari.
Atès que el 18 d’abril de 2019, mitjançant Registre d’Entrada número 2019007339, el
CPABLL comunica a l’Ajuntament de Molins de Rei que el Consell Plenari del CPABLL, en
sessió celebrada el 9 d’abril de 2019, va aprovar el dictamen núm. 37/2019 sobre
“l’aprovació del conveni d’adhesió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al CPABLL i
aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci (BOPB 18 d’abril de 2019)”.
Atès que durant el període d’informació pública de la modificació dels estatuts del CPABLL
no s’ha presentat cap reclamació ni cap al·legació al respecte.
Atès que, d’acord amb les indicacions del CPABLL, un cop ratificats els acords anteriors
per part dels ens consorciats, es publicarà al BOPB l’anunci del text refós dels Estatuts.
Atès que el 29 de novembre de 2019 el CPABLL informa, mitjançant correu electrònic a
l’Ajuntament de Molins de Rei, de la diligència de 5 de juny de 2019 del secretari delegat
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, conforme durant el període
d’informació pública de la modificació dels estatuts del CPABLL no s’ha presentat cap
reclamació ni cap al·legació al respecte.
Atès que en el mateix correu electrònic esmentat es sol·licita la tramitació per part de
l’Ajuntament de Molins de Rei de la ratificació de l’aprovació de la incorporació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i l’aprovació de
la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Atès l’informe tècnic del Cap del Negociat de Medi Ambient de data 17 de desembre de
2019, informe que es transcriu parcialment a continuació:
“Consultada la documentació aportada pel CPABLL, s’informa favorablement:
1)Que el Ple Municipal aprovi la ratificació de l’aprovació de la incorporació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, aprovada pel seu Consell plenari el 9 d’abril de
2019, que afecta al Preàmbul, als articles 1.2, 1.4, 9, 10.23, 12, 15 i a la
Disposició Final, d’acord amb el text refós adjunt.(D’acord amb les
indicacions del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat l’acord de
ratificació per part dels ens locals requereix el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la corporació (art. 47.2g LBRL), amb l’informe
previ, preceptiu i no vinculant, de la Secretaria i la Intervenció).
2)Enviar la notificació de l’acord d’aprovació, per EACAT, al Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat.”
Vist l’informe jurídic de l’assessora jurídica de data 30 de gener de 2020, informant
favorablement que el Ple municipal aprovi la ratificació de l’aprovació de la incorporació de
l’AMB al CPABLL, així com l’aprovació de la consegüent modificació dels Estatuts del
consorci.
Vist l’informe de Secretaria de data 4 de febrer de 2020.
Atesos els arts. 313 i 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis; i l’art. 47.2 g) de la Llei 7/1985.
Atès l’Informe Proposta emès per la Cap del Negociat en funcions de la Oficina
Administrativa de l’àrea de Sostenibilitat i Territori de data 12 de febrer de 2020, amb
l’informe jurídic de conformitat sense observacions de l’Assessora Jurídica de data 12 de
febrer de 2020.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels
acords següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la incorporació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat (CPABLL).
Segon.- Ratificar la modificació dels Estatuts del CPABLL, aprovada pel seu Consell
plenari de data 9 d’abril de 2019, que afecta al Preàmbul, als articles 1.2, 1.4, 9, 10.23, 12 i
15, i a la Disposició Final, d’acord amb el text refós.
Tercer.- Traslladar aquest acord al CPABLL, a través d’EACAT.
En aquest moment s’absenta de la sala de sessions la regidora Sra. Ainoa García
Ballestín.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
D’aquesta manera, passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i
Territori amb el punt novè de l’ordre del dia que és l’aprovació del conveni d’adhesió de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i
l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci. Fa la defensa i l’explicació
d’aquest punt el Sr. Àlex Herrero, endavant.
Sr. Alejandro Herrero Basangé:
Presenta els punt 9.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Nosaltres entenem que integrar un organisme com l’AMB ena aportarà mitjans, visió global
del territori i, com a la moció que presentarem després, permetrà una millora en la gestió
del Parc Agrari perquè aportarà coneixement en altres àmbits competencials que
interaccionen directament amb els interessos del propi parc i, conseqüentment, en el
nostre municipi. Des de Molins en Comú treballem per la protecció del territori, per tant,
continuarem donant suport a mesures que afavoreixin i enforteixin el Parc Agrari perquè
pensem que és la millor manera de mantenir i recuperar el patrimoni agrícola i forestal. Cal
ordenar l’agricultura periurbana al pla i a la muntanya, impulsar bones pràctiques
alimentàries als menjadors escolars i la cuina saludable amb productes de km 0, protegir,
restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, aturar la pèrdua de la
biodiversitat i fomentar l’agricologia. Nosaltres votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Joaquim Llort.
Sr. Joaquim Llort i Grau:
Hola, bon vespre a tothom. Amb la inclusió de l’AMB al Consorci del Parc Agrari
s’aconsegueix una aportació economia que podrà materialitzar-se de forma monetària o en
prestació de serveis la qual cosa és de gran ajut al Consorci. Cal recordar que el Parc
Agrari del Baix Llobregat que compta amb 3.500 hectàrees és la zona productiva agrícola
més important del territori metropolità i gràcies a la gestió del Consorci es potencia la
infraestructura verda metropolitana i fa compatible la producció agrícola sostenible i de
proximitat. L’entrada en el Consorci de l’AMB permetrà no només un ajut econòmic i tècnic
sinó també el millor desenvolupament de polítiques públiques per l’economia verda i
circular des de l’agricultura de proximitat i km 0. Tanmateix, aquestes polítiques públiques
també s’han de veure necessàriament acompanyades d’un comportament global de canvi
d’hàbits pels ciutadans, tant en la compra com en el consum d’aquests productes que ens
ofereix el Parc Agrari per la qual cosa fora bo que des de l’ajuntament també es fomentés
aquest consum responsable. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca, endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
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Gràcies. Jo, en comissió informativa, ja vaig demanar precisament aquest document
perquè no tenia possibilitat de consultar-lo i vaig demanar quina era, precisament, la
implicació econòmica de l’AMB en aquest Consorci, què reportava l’entrada, no per res,
només perquè de vegades rectifiquem estatuts o prenem aquest tipus d’acord sense saber
ben bé quins són els compromisos als que s’estan arribant i especialment perquè entenem
que l’AMB ha de tenir un paper important com que és l’administració més gran que hi
haurà al Consorci, per tant...veig aquí que, en el conveni, que farà una aportació anual de
250.000 euros, suposo que, doncs, que qualsevol canvi que hi hagi en aquesta aportació
s’haurà de valorar però, bueno, dit això, creiem que és una bona notícia pel Consorci,
donar sempre...donar entrada a administracions més grans que puguin aportar aquestes
quantitats que són més grans que les que aportem els municipis més petits. El que
sí...bueno, a partir d’aquí, vigilar que totes les noves incorporacions compleixin els seus
compromisos, que a vegades tots sabem que participem en entitats on hi ha algú,
sobretots els grans que són els que més mal fan i que deixen de complir els seus
compromisos, doncs, si tot va bé serà una bona notícia per aquest Consorci.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, si vol tancar el punt, Àlex, o passem a la
votació. Passem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
C- MOCIONS
10.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, per a la
commemoració del Dia Internacional de les Dones.
Aquest punt DECAU
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:
D’aquesta manera, hauríem acabat els aspectes dictaminats per les comissions
informatives i passaríem ja a l’apartat de les mocions en el que hi havia una primera moció,
val a dir, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per la commemoració
del Dia Internacional de les Dones que, arrel del que vàrem parlar a Portaveus, d’aquella,
en cas de poder tenir el manifest en motiu del Dia de la Dona i, per tant, com que això ho
tenim i ho farem amb posterioritat, cau aquest punt, el punt desè.
11.- Moció del Grup Municipal del PSC Molins de Rei sobre el dret a vot dels i les
representants electes als municipis.
MOCIÓ
“Exposició de motius:
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la
familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa per malaltia o
permís de maternitat o paternitat i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal,
perd la capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es
perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o
escollida.
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de la
feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició Final Setena
de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un procés de
modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitat els permisos de maternitat i
paternitat dels càrrecs electes.
A aquest efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, han modificat
els seus reglaments per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Els Ajuntaments per si sols
no poden adaptar-se, cal una modificació legislativa que han de realitzar les Corts Generals
de l’Estat, això crea un agravi comparatiu entre els electes dels diferents òrgans de govern
democràtic.
Atès la necessitat d’adaptar la normativa de l’Administració Local per permetre la delegació
del vot de regidors i regidores en situació de permís de maternitat i paternitat, garantint el dret
a la conciliació i gaudi d’aquest permís, o de baixa per malaltia greu.
Atès que actualment els mitjans tecnològics permeten exercir el dret a vot de forma telemàtica
o no presencial, i sabent del compromís d’aquest ajuntament en la implantació de
l’Administració electrònica.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reclamar a les Corts Generals de l’Estat la modificació de la Llei 7/1985 de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local per tal que un càrrec electe en situació de
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, pugui exercir el dret de votar, utilitzant
un mètode que no comporti cap despesa suplementària.
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Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que promogui l’acord necessari per la modificació
legislativa que permeti a un electe en situació de baixa per maternitat o paternitat o per
malaltia greu exercir el seu dret a vot.
Tercer.- Impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal, en el moment que la
normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l'efectivitat
immediata d'aquest dret.
Quart.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència
del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem al punt 11 de l’ordre del dia, la moció del grup municipal del PSC sobre el dret a
vot dels i les representants electes als municipis i fa l’explicació d’aquesta moció la
companya Revestido. Endavant.
Sra. Jessica Revestido Romero:
Presenta el punt 11.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, passaríem a la votació. Sra. Carme Madorell,
endavant.
Sra. Carme Madorell Colomina:
Sí, bueno, la moció és correctíssima, l’havíem estat parlant justament aquests dies. Jo
simplement, gairebé voldria afegir-hi perquè, a part de maternitat, paternitat i en cas de
malaltia, però també potser es podria recollir que fos també...que també es pogués fer en
un cas, per exemple, un cas excepcional dins de la família. Jo recordo un regidor que ara
està aquí que el dia que es va morir la seva mare va haver de venir per una votació, per
entendre’ns, aleshores...o d’un altre regidor que ja no està aquí que tenia un fill amb
leucèmia i que també havia de venir. Llavors, no sé si fins i tot es podria humanitzar una
mica més el tema de dir hi ha casos puntuals que, evidentment, vull dir...i aleshores ha de
ser la secretària o no sé qui ha de ser que això ho validi, no? però que hi ha casos molt
puntuals de la vida de les persones que fa que no hi puguis ser i, llavors, com a
representants públics que tenim una imatge i que hem de venir però, clar, també tenim una
vida darrere que de vegades se’ns complica. Simplement era una proposta que us deixava
sobre la taula.
Sr. Alcalde:
Hi ha alguna intervenció més? Doncs, Sra. Regidora.
Sra. Jessica Revestido Romero:
Jo diria que no hi ha ningú aquí que no estigui d’acord amb l’aportació que ens ha fet el
grup de Junts per Molins i miraríem d’afegir-ho, no sé com...li traslladaré a la secretària
això que ens comenta d’afegir-ho a la moció.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
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Jo proposaria, per exemple, “malaltia greu del propi regidor o de familiar de primer grau”
[Inintel·ligible; 01:42:18] o “defunció de familiar de primer grau” com a mínim.
Sra. Jessica Revestido Romero:
D’acord, pues, ho modifico ara i li passo a la secretària i ja està. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, entenc que passem a votació acceptant que ens posem d’acord amb aquesta
esmena i aportació per no aturar el ple, evidentment.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat
dels membres presents.
12.- Moció del Grup Municipal de Ciutadans, per a la defensa de la igualtat de tracte
entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.
MOCIÓ
“Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que
deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como
parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación
en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la
pensión de viudedad.
La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas
de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las
condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de
viudedad.
Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un
periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos
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del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara durante el año natural
anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el
mismo periodo, o el 25 % en caso de la existencia de hijos.
Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al
momento de la muerte, es permanente o de caràcter meramente circunstancial, con lo que
únicamente se tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un
periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en
completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas.
En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos solo se reconocerá
el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores
a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última clausula se
establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad
económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital si
no la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción de sus ingresos a
causa del fallecimiento del cónyuge.
Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución,
por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una
naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge
fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que
una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del
trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de
hecho.
ACUERDOS
Primero.- Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes
preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas
con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas
de hecho con el de los matrimonios civiles.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un
Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una
regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así
como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier
tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón
de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando
concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada caso.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt número 12, moció del grup municipal de Ciutadans per la defensa de la
igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat.
Fa la defensa d’aquesta moció la Sra. Laia Cassauba, endavant.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña:
Presenta el punt 12.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Obriríem el torn d’intervencions. Sr. Ros, endavant.
Sr. Carles Ros Figueras:
Bona tarda. Nosaltres no podem votar a favor i explicaré una mica el perquè. Primer de tot,
tenim dubtes sobre legislar sobre un tema que regula també el Codi Civil català, entenem
també l’incís que fa el Gerard en aquesta moció però, en tot cas, crèiem que és una
competència, no tenim del tot el coneixement per poder avaluar-ho i, per tant, preferim que
no...en tot cas, que sigui regulat en el seu conjunt en el Codi Civil català com a part de la
sobirania d’aquest país, també. I, per altra banda, volíem posar una mica el debat en què
el model de pensions i, en aquest cas, també de viudetat no contempla molts casos que té
aquesta societat —avui que havíem de parlar també del model, ai, del pla LGTBI— també
hi ha molts casos, molts models familiars i molts models de relacions i parlar, precisament,
d’un model que perpetuaria la família nuclear, la família com a parella de dos, creiem que
estem en una època que podríem anar molt més enllà en aquesta temàtica. I, al final,
perquè la família mononuclear, sabem tota la història que hem parlat diversos cops sobre
el tema de l’amor romàntic, la dependència, les agressions que acaben havent darrera del
model mononuclear de família, això pot crear una dependència econòmica entre la parella
i, al final, també perpetuar problemes de submissions o dependències dintre de la parella.
Aquesta moció, el model de pensions també, no té en compte tots els possibles models de
família (monoparentals, polígames, criances compartides o podíem arribar a parlar de la
tribu que se’n va fer broma de la CUP en algun moment per fer les mencions i això), però
ho diem en serio quan pensem que no només hi ha el model mononuclear de família, n’hi
ha moltes i s’han de respectar moltes i aquesta moció i el codi actual de pensions no les
contempla. Nosaltres apostaríem per models d’autonomies de les persones que és el que
estem parlant, al final, que anessin més cap a alliberar-les de la dependència econòmics,
de la dependència de la parella, precisament, podríem estar parlant de rendes bàsiques
universals, podríem estar parlant fins i tot d’avançar cap a un model de societat que no
depengués precisament dels diners i de l’intercanvi monetari per a viure plenament i per tot
això tampoc votarem en contra perquè és una moció que, en tot cas, avança una miqueta,
un petit detall, en aquest tema però no votem a favor perquè no és el model de família ni el
model de sistema públic que compartim nosaltres.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca, endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Gràcies. En línia amb el que ha dit el Carles i, a més, afegint que a més volem equiparar la
parella de fet als matrimonis que, precisament, és un model que sembla que ha quedat una
mica obsolet, no? Si repassem el Codi Civil, aquests articles que parlen de com ha de ser
un matrimoni i tot el que s’han de jurar, etcètera, quan al final també tenim, al final, darrere
el que hi ha és un contracte més aviat econòmic, doncs, jo crec que no podem o no
hauríem d’engegar aquest debat sense plantejar-nos una mica tot el sistema, tot com han
de regular-se aquest tipus de parelles i aquest tipus de qüestions que jo crec que és un
debat molt més profund i que hauria d’anar més enllà. Nosaltres també ens abstindrem.
Sr. Alcalde:
Sr. Marcel López, endavant.
Sr. Marcel López Estalella:
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Bé, tot i que nosaltres estem d’acord amb molts comentaris que han fet els companys de la
CUP, l’Ana també aquí, però també estem convençuts que aquest és un primer pas i que
l’hem de donar suport i, per tant, votarem que sí.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Corredera, endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Gràcies. Nosaltres, una mica en la línia del Marcel, aviam, és veritat que queda una mica
curt però hem d’anar avançant i són les eines que tenim, llavors, una mica és anar donant
suport i anar...sobretot en el context actual social, que hi ha el casat o no, vull dir,
diferències en parelles de fet o casats en les pensions haurien de ser igual. Nosaltres el
que demanàvem una mica era, seguint en la línia del que comentava el Carles, que tingués
en compte les competències del Dret Civil de Catalunya i la resta de comunitats i que això
ha fet i que per nosaltres el més important de la moció és que pretén millorar una situació
que actualment està generant desigualtats en una part de la societat i, per tant, la votarem
a favor.
Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies. Sí, nosaltres des de Junts per Molins també recolzarem la moció. L’únic que
espero és que, com que aquesta era una de les propostes estrella que portava Ciutadans
en el seu programa electoral per les eleccions del 28 d’abril, espero que ara no ens porti tot
el programa electoral de Ciutadans perquè segurament no el compartirem tot i, per tant, li
votarem la majoria en contra. Però sí que és veritat que, en definitiva, aquesta moció el
que aporta és una millora per les persones que viuen en parella de fet i, per tant, en aquest
sentit, nosaltres estem convençuts que això millora o ha de millorar, si més no, ha de
millorar la situació de moltes parelles que pateixen un greuge respecte d’unes altes. Per
tant, en aquest sentit i com que és una millora per la ciutadania o ha de ser una millora per
la ciutadania, doncs, nosaltres votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Molt bé. I, per part del grup municipal Socialista, el mateix en la línia del que ha defensat la
portaveu de Ciutadans, que és veritat que nosaltres consideràvem que és una moció que,
per parlar del sistema de pensions, en cap moment feia referència a l’òrgan o a la comissió
a partir de la qual ens havíem dotat al Congrés dels Diputats de debat i de consens de
totes les propostes que pretenien millorar el sistema de pensions d’aquest país que tothom
assumeix que és un dels millors, que evidentment és perfeccionable, que té uns reptes
pendents evidentment sobre garantir la seva sostenibilitat però que, en aquest sentit, igual
que som...podem obrir i podem fer debats generalistes sobre si això és millor o pitjor, sobre
si es pot ser més ambiciós o no, però és evident que el que s’està plantejant és una millora
clara per una part de la societat i, per tant, en aquest sentit, nosaltres no podem fer res
més que votar a favor. Per tant, Sra. Laia, tindria torn, oportunitat de tancar el torn
d’intervencions.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña:
Pocas coses, me alegro de que sea una moción en la que nadie vaya a votar en contra. Sí
que puedo estar de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros que se van a abstener
pero, al fin y al cabo, creo que en la política las cosas no se hacen de la noche a la
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mañana, creo que los pasos de gigante al final nos llevan más a la equivocación que a la
mejora y que, antes que dar un paso de gigante que no va a funcionar o que fracasará, es
mejor ir dando pequeños pasos que al final quedarán mejoras enormes. Creo que es una
lástima que no votéis a favor y que no estéis dispuestos a dar pequeños pasos y a ir poco
a poco. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

Vots en contra

Abstencions

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

14

4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per 14 vots a favor
del PSC (5), JxM (4), ERC (3), MEC (1) i C’s (1) i 4 abstencions de la CUP (3) i Molins
Camina – Podem (1).
13.- Moció del Grup Municipal de Molins en Comú sobre la delegació a favor de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona de les funcions referents a la protecció de la
legalitat urbanística en els àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Natural
de la Serra de Collserola.
MOCIÓ
“Atès l’acord adoptat pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de data
24 de juliol de 2018, mitjançant el qual es va aprovar el conveni de delegació de
competències dels ajuntaments inclosos als àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat i el
Parc Natural de la Serra de Collserola a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
relatives a les funcions de protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la restauració
de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i
restitució dels danys i perjudicis causats.
Atès que l’esmentat acord també estableix acceptar les delegacions de competències que
aprovin els ajuntaments en execució del conveni esmentat i aprova la distribució als
ajuntaments de les aportacions econòmiques necessàries pel finançament del servei que
s’assumeix en raó de la delegació.
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Atès que el Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de 17 de juliol de 2018, va aprovar el
conveni tipus de delegació de la competència municipal en el Servei de Protecció de la
legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari
del Baix Llobregat a favor de l’AMB, el qual incorpora un ANNEX on s’estableix el
repartiment de despeses econòmiques entre les diverses localitats i l’AMB, les quals es
contemplaran dins d’una partida específica en el pressupost municipal.
Per aquests motius el grup municipal de Molins en Comú proposa al Ple els
següents ACORDS:
Primer.- Tramitar l’expedient per tal de delegar la competència a favor de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona de les funcions referents a la protecció de la legalitat
urbanística, que inclouen la restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la
imposició de sancions i la determinació i restitució dels danys i perjudicis causats, pel que
fa a les infraccions urbanístiques dutes a terme dins les parts del terme municipal que
resten incloses als àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat ( Pla especial de Protecció i
Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat DOGC de 10 de setembre 2004) i del Parc
Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals de la Font Groga i de la
Rieradas-Can Balasc DOGC 20 d’octubre de 2010).
Segon.- Tramitar i signar el conveni interadministratiu, en el termini de 3 mesos, a
subscriure entre aquest Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el que
s’estableixi i concreti l’abast, règim jurídic i règim de finançament per a l’efectivitat de la
delegació.
Tercer.- Preveure la quantitat que correspongui en el pressupost municipal com a
contraprestació econòmica de l’ajuntament de Molins de Rei en relació a la competència
delegada, contemplant una partida específica en el pressupost municipal de 2020.
Quart.- Traslladar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als ajuntaments
interessats, a la Diputació de Barcelona i als organismes de gestió del Parc Agrari del Baix
Llobregat i del Parc Natural de la Serra de Collserola.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt número 13 que és la moció del grup municipal de Molins en Comú sobre
la delegació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de les funcions referents a la
protecció de la legalitat urbanística en els àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat i el
Parc Natural de la Serra de Collserola. Sr. Corredera, endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Presenta el punt 13.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Gràcies. Pues, no entenc per què se’n van perquè ha sigut breu i entenedor, vull dir
que...obriríem un torn...perdoneu, obriríem un torn de paraules. Josep Raventós de la
CUP.
Sr. Josep Raventós Fornós:
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També seré breu i entenedor, intentaré...breu, segur; entenedor, espero. Nosaltres, com ja
li hem anticipat, de fet, al grup i al regidor ponent, votarem a favor i, si se’n pot dir així,
votarem a favor entusiàsticament en aquesta moció perquè ens sembla una temàtica molt
important i, de fet, una molt bona moció, també. De fet, el govern interior, anterior, no
interior, el govern anterior va iniciar els tràmits per poder fer aquesta delegació de
competències però no vam tenir temps de finiquitar-ho. De fet, recordo alguna discussió
amb l’amic Ramon Sánchez en com encabir en els pressupostos de l’any anterior el cost
econòmic que suposava fer aquesta delegació. No vull posar allò que se’n diu posar aigua
al via però és veritat que aquesta moció o la delegació de la disciplina urbanística en
aquests dos àmbits se circumscriu estrictament al que és el Parc de Collserola i al Parc
Agrari. Ho dic perquè no ens pensem que fent aquesta delegació solucionarem tots els
problemes que tenim tots els municipis que tenim problemes de disciplina urbanística més
enllà d’aquests àmbits, no? I, per tant, i això també va ser una discussió que vam tenir en
el govern anterior sobre la necessitat de posar en valor la disciplina urbanística i de
dedicar-hi els esforços i els recursos que toca perquè, jo crec que ho podem dir, no passa
res, a vegades als municipis passen coses una mica estranyes i quan un municipi té
muntanya i tal encara poden passar coses més estranyes, allò...a la foscor, no?, que a
vegades passen coses una mica estranyes i, per tant, insisteixo, sense voluntat de posar-hi
aigua al vi, tinguem clar que el que està proposant aquesta moció que, de fet, és una
proposta històrica dels dos òrgans gestors, tant del Parc de Collserola com del Parc Agrari
del Baix Llobregat, que es derivin les competències de disciplina urbanística en els dos
òrgans perquè els dos òrgans entenen que els municipis no hi dediquen suficient ímpetu
en aquestes qüestions, no ens oblidem o que aquesta moció no ens faci perdre de vista
que els municipis, els ajuntaments tenim també l’obligació de fer complir la disciplina
urbanística en els àmbits que van més enllà dels dos proposats aquí i que nosaltres,
diguéssim, com a mínim en esperit, ens agradaria que quedés recollit. I, com deia, hi
votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Alguna intervenció més? Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies. Sí, Josep, a veure si em fas memòria perquè discutíem amb el regidor, amb el
Miquel Zaragoza, discutíem...teníem un intercanvi d’opinions, el cost anual, el cost del
conveni...val, llavors, no anem desencaminats. Primer de tot, és una moció que porta, jo
crec, criteri a un dels desgavells possiblement més grans que tenim a l’Àrea de Territori on,
possiblement, per la mancança d’efectius no tenim la capacitat de dur a terme tota la
disciplina urbanística dintre, sobretot, del Parc de Collserola on tenim molta problemàtica i
que això era, realment, una de les problemàtiques, quan jo era president de l’Àrea de
Territori, amb la que ens trobàvem, també el Josep ho va manifestar quan ho va poder-ho
ser, i, per tant, és evident que l’import...i aquí sí que hi ha una discrepància en l’import que
acabarem aprovant avui...suposo, hi ha diferents dades però, escolta, al final s’acabarà
regulant del que toca perquè, en definitiva, jo, segons el que em comentaven des de l’Àrea
Metropolitana hi havia per un municipi que som nosaltres el model tipus B, que som de
més de 500 hectàrees i menys de 40.000 habitants, el pressupost se n’aniria al voltant dels
148.000 euros però sí que és veritat que l’ajuntament aporta, perdó, l’Àrea Metropolitana
aportaria el 50% que, per tant, pot ser al voltant d’aquest 70.000 euros que possiblement
ens podria acabar costant aquest conveni. En tot cas, benvingut sigui perquè, en definitiva,
aquest és un tema que si ho hem d’aprovar serà per benefici de tot el municipi i que moltes
problemàtiques que es generen, sobretot, en els nostres barris de muntanya i que no tenim
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la capacitat de poder-ho solucionar, doncs, que amb aquest conveni es puguin solucions.
Per tant, una bona moció, felicitats i evidentment li donarem recolzament.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Miguel Zaragoza, endavant.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Nosaltres votarem a favor, ja li dic. De fet, dir-li que la part de tràmit administratiu en
aquests moments, ara ja l’únic que està pendent és de si els informes preceptius, no els
jurídics que ja els tenim, els preceptius, són favorables i si són favorables, en la mesura del
possible, aniria al ple de març. En aquest sentit, el que hagués passat és que al ple de
març, si tot va bé, tindríem el conveni d’adhesió, és veritat que en el seu moment va haverhi aquest debat...jo tinc els meus dubtes de si el debat del que queda s’ha de redistribuir
entre els municipis que en són part, és a dir, si tu tens 140, la meitat ho aporta ConsorciÀrea i l’altre meitat, els municipis, l’import no són 90 sinó que l’import és menys perquè es
repercuteix en els municipis que ens anem adherint, una cosa és el cost de tal...però ho
veurem... De totes maneres, jo crec que el Josep i l’essència de la moció ja ho explica, és
el [Inintel·ligible; 02:01:56] l’oportunitat, al final és o fer-ho o no fer-ho, és a dir, tenim un
desgavell, nosaltres som incapaços d’entrar-hi, el mateix Parc Agrari i el mateix Consorci
de Collserola són incapaços de tenir eines, les reclamen, carai, doncs, posem-nos, no? És
a dir, si hem de fer esforços, els fem. En principi, ja li dic que hi votem a favor bàsicament
perquè si tenim aquests informes anirà al ple de març i complirem de sobres lo dels tres
mesos que posava la moció.
Sr. Alcalde:
Sr. Corredera, si vol tancar el torn d’intervencions.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
En primer lloc, agrair les aportacions de tots i agrair que, al menys, els que han parlat votin
a favor. A veure, la idea és ordenar això, vull dir, que les coses que compartim siguin
gestionades de forma conjunta per buscar, al final, el bé comú, l’equitat i l’equilibri del
territori. Molins de Rei és un dels tres únics municipis que està, que comparteix el Parc de
Collserola i el Parc Agrari i, per tant, la intenció és que hi hagués una disciplina única que
comporti això, el que hem comentat, estalviar recursos, actuació conjunta i, sobretot,
alliberar-nos d’aquesta gestió que ara tenim moltes dificultats per portar-la a terme.
Llavors, al final, el que també cedim és la competència de protecció de legalitat però també
els competències del manteniment del Parc Agrari i de Collserola, que no és menor, i és
important que hi hagi un ens supramunicipal que això ho avali i que ens doni cobertura.
Llavors, bàsicament, una mica, presentar la moció era perquè, com que érem dels últims,
anem a plantejar-ho, ve de l’estiu del 2018, està molt bé que ho tinguem treballat i que es
porti en el següent ple, així que molt agraït i endavant. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passarem a la votació
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

Vots en contra

Abstencions
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JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat
dels membres presents.
14.- Moció conjunta dels grups municipals de Molins en Comú i Molins Camina –
Podem, de rebuig a l’aplicació del PIN parental.
MOCIÓ
“El PIN parental és una de les mesures estrella de l'extrema dreta des de les passades
eleccions autonòmiques. En la pràctica consisteix en un formulari en paper que permet als
pares vetar per als seus fills, les activitats externes que qüestionen les seves conviccions
morals, ideològiques o religioses en les escoles. L'objectiu és que els progenitors
decideixin sobre si els seus fills han d'assistir o no a aquestes activitats. El debat s'ha
centrat sobretot en xerrades contra la LGTBIfobia i l'educació sexual VOX ha penjat un
exemple en la seva pàgina web i resa així:
"Davant la possibilitat que el meu fill/a pugui ser adoctrinat en ideologia de gènere contra la
meva voluntat, els meus principis i valors morals [...] em dirigeixo a vostè per a sol·licitar-li
que el centre que vostè dirigeix ens informi prèviament a través d'una autorització
expressa" sobre qualsevol matèria "que puguin resultar intrusiva per a la consciència i la
intimitat del meu fill" i prestar consentiment al fet que assisteixi o no."
Aquesta mesura, en cas que es dugui a terme suposaria una reculada enorme en
qüestions ja assumides al nostre país i que estan recollides en moltes lleis autonòmiques,
com és, per exemple, l'objectiu d'educar als nostres nens i nenes en la diversitat. A més
contravé l'Interès superior del menor, recollit en la Convenció dels drets del nen, de 1989,
que en el seu article 14 obliga els Estats parteix de l'ONU a respectar el dret del nen o
nena a la llibertat de pensament, consciència o religió; o que en el seu article 29 assenyala
l'educació en llibertat, igualtat i tolerància com un dels objectius al qual els nens i nenes
tenen dret. En definitiva educació en DDHH. Sens dubte expressar la nostra orientació o
identitat sexual sense discriminació, és un dret humà.
Aquesta educació lliure i igual que recomanen l'ONU o la UE, és especialment necessària
a la llum de les dades que ens trobem. L'últim estudi realitzat pel Consell d'Europa i la
UNESCO, afirma que a Espanya, 6 de cada 10 nens han presenciat casos de LGTBIfòbia
a les aules.
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La ultradreta amb aquesta proposta no sols se situa enfront de tota la comunitat educativa,
sinó que també posa en qüestió les recomanacions de nombrosos i valuosíssims
organismes internacionals. Nosaltres estem orgulloses d'una Espanya i una Catalunya que
són referents en educació lliure i inclusiva, tolerància i dret a la diversitat sexual.
Aquesta és una mesura que estan disposats a assumir el PP i Cs malgrat a les seves
declaracions públiques diguin el contrari. Ho hem vist en un dels punts de l'acord de
Govern a Andalusia entre PP, Cs i VOX, i ho estem veient com un punt a Múrcia per a
poder aprovar els pressupostos autonòmics. És vergonyós veure com el Partit Popular i
Ciutadans venen els de la societat civil per a aconseguir estabilitat parlamentària.
Curiosament, mentre en algunes comunitats autònomes assumeixen l'aplicació del PIN
parental, en unes altres presumeixen de models educatius que promouen la diversitat i la
integració.
Aquesta mesura ignora, a més, el funcionament de la comunitat educativa, perquè els
pares i les mares ja s'informen i participen de l'educació i activitats dels seus fills i filles
mitjançant el Consell Escolar, les associacions de pares, mares i famílies i els projectes de
coeducació.
La formació en DDHH no sols és un dret per aquells nens i nenes, els pares de les quals
no comparteixen el respecte per la diversitat, sinó que és l'única manera de construir
entorns a les escoles que permetin un aprenentatge en igualtat per a tots els infants.
Des de les institucions públiques és imprescindible abordar la diversitat sexual i religiosa
amb total normalitat per a evitar comportaments que en moltes ocasions s'acaben
convertint en bullying.
La ultradreta una vegada més ataca a l'educació pública com a part de la seva lluita contra
els pilars fonamentals de la igualtat i la cohesió social al nostre país. Enfront d'aquest atac,
hem de posar en valor el nostre sistema d'educació pública.
Les dretes s'enorgulleixen de defensar la llei, però una vegada més la incompleixen. No
estem parlant de regular activitats extracurriculars o voluntàries (on sempre fa falta permís)
sinó activitats complementàries que formen part del currículum bàsic. Les formacions en
igualtat i de respecte a la diversitat, ja estan recollides dins de la llei 1/2004 de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre
Homes i Dones.
El PIN parental pretén impedir que nens i nenes aprenguin valors d'igualtat i respecte a la
diversitat. Davant això, nosaltres advoquem per la transformació de la societat des de
l'educació.
Per aquests motius el grup municipal de Molins en Comú proposa al Ple els
següents ACORDS:
Primer.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Molins de Rei a l'aplicació del PIN parental.
Segon.- Continuar promovent des de l'administració municipal un model d'educació pública
lliure, inclusiva, diversa i plural que fomenti la cohesió social i la coeducació a tots els
nivells.
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Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les direccions de totes les escoles
públiques de la ciutat, a les associacions de pares, mares i famílies de les escoles de la
vila, als Consells Escolars, al Consell d'Educació Municipal, al Consell d’Adolescents de
Molins de Rei, al Consell d'Infants de Molins de Rei i a la Federacio dAssociacions de
Mares i Pares de Catalunya ( FaPaC ).”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem, d’aquesta manera, al punt número 14, moció conjunta dels grups municipals de
Molins en Comú i Molins Camina Podem de rebuig a l’aplicació del PIN parental. I, a partir
d’aquí, facin vostès la defensa que considerin.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Presenta el punt 14.
Sr. Alcalde:
Molt bé. S’obriria el torn d’intervencions. Perdoni però...Laia, primer de tot, endavant.
Sra. Estefania Castillo Márquez:
Bon vespre a totes...ai, perdó.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña:
Lamento mucho que en esta moción se haya dedicado un párrafo a tirar tierra a nuestro
partido. Creo que Ciudadanos ha dicho repetidas veces que no está a favor del PIN
parental. Quiero recordar que en Murcia las elecciones las ganó Vox y me gustaría que me
dieran un ejemplo de lugar donde ganó Ciudadanos y han querido poner el PIN parental y
lo han aceptado. Creo que hemos dicho en muchísimas ocasiones, creo que nuestra
posición está marcada. Es una moción en la que me gustaría muchísimo votar a favor
porque estoy de acuerdo con los puntos que se exponen en ella pero creo que es de
entender que no votaremos a favor de una moción en la que se nos intenta poner por los
suelos. Gracias.
Sr. Alcalde:
Sra. Estefania, endavant.
Sra. Estefania Castillo Márquez:
Gràcies. La CUP votarem a favor d’aquesta moció i mostrem públicament el nostre rebuig
a aquesta aplicació del PIN parental proposada per un partit feixista com es Vox ja que des
del nostre punt de vista vulnera els drets dels infants. El model educatiu públic és i ha de
ser lliure, inclusiu, divers i plural, fomentant la cohesió i la diversitat de gènere, racial o
sexual. Les famílies, com bé ha dit el Gerard, ja estan informades de l’educació dels seus
fills i filles mitjançant les afes, els consells escolars, activitats obertes a les famílies, no els
cal decidir sobre el contingut del seu aprenentatge depenent de les creences polítiques,
morals i religioses que tinguin. La ultradreta, una vegada més, mostra la seva repressió i
vulneració constant dels drets i, una vegada més, ens apel·la per seguir lluitant per
combatre-la i entendre que l’única alternativa és vèncer. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Marcel López, endavant.
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Sr. Marcel López Estalella:
Gràcies. Estem, des d’Esquerra estem totalment d’acord. Ens hagués agradat molt estar
en comunió total adherits a aquest comunicat però, malauradament, i aquí assumeixo la
responsabilitat de per un petit error de comunicació no li vaig deixar prou clar al company
Gerard, però estem totalment d’acord, ho firmem al 100% i des de la meva perspectiva
personal vull afegir aquí un comentari que li dona encara més rellevància. El fet de que jo
torni a ser a Catalunya és bàsicament pel meu fill i pel procés inclusiu que té l’escola
pública i que encara l’hem de millorar i reforçar més, per tant, totalment a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, tancament d’aquesta moció i passaríem a la votació.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Gràcies. No sé si després el Gerard voldrà afegir unes paraules. Jo seré molt ràpida. Jo
crec que està clar, els feixistes volen que els seus fills siguin uns feixistes, els cafres volen
que els seus fills siguin un cafres i no els ho podem permetre com a societat, ho hem de
combatre i, per tant, la moció és molt clara, el rebuig hauria de ser avui unànime en aquest
sentit. Vox ara mateix està present en algunes autonomies, en alguns ajuntaments. Per
desgràcia és possible que d’aquí a no tant tinguem la presència d’aquest partit al
Parlament de Catalunya, als nostres municipis. Al final, bueno, hem d’intentar aturar-lo com
sigui, mesures com aquesta, el que fan amb la qüestió de la violència contra les dones, tot
plegat, el seu discurs és un “disparate” i, per tant, l’hem de combatre com sigui. No podem
renunciar a què els nens i nenes s’acabin convertint en uns feixistes com els seus pares i,
per tant, ho hem d’evitar. Que jo sàpiga, les eleccions a Múrcia les va guanyar Vox però les
Generals, ara mateix Vox no governa a l’autonomia de Múrcia, que jo sàpiga i, si governa,
sobretot seria amb el suport de Ciutadans per la qual cosa, tu ets molt lliure com a regidora
de Ciutadans d’estar en contra d’una mesura i, a vegades, aquí s’ha parlat moltes vegades
que...bueno, doncs, aquestes coses passen quan un governa, que [inintel·ligible; 02:14:21]
algunes incongruències que no voldria i...tot i jo penso que hi ha una línia vermella que no
es pot travessar mai i aquesta és una d’elles, governar amb Vox és una línia vermella que
hauria de tenir tothom en aquest país perquè és una vergonya que s’estiguin tirant
endavant mesures proposades per Vox només per mantenir-se en el poder.
Sr. Alcalde:
Ho dic per la seva companya de moció, en aquest cas especifico, havia dit que afegiria
unes paraules. Doncs, passem a la votació.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Vots en contra

Abstencions
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C‘s
Total

1
17

1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per 17 vots a favor
del PSC (5), JxM (4), ERC (3), la CUP (3), Molins Camina – Podem (1) i MEC (1) i 1
abstenció de C’s (1).
15 b).- Qüestions Sobrevingudes.- Aprovació del manifest de 8 de març, Dia
Internacional de les dones 2020.
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres
presents, la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
PROPOSTA
“Atès que el 8 de març és el Dia Internacional de les dones.
Atès que els grups municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei han elaborat un manifest
per commemorar aquest Dia.
Atès que aquest manifest té com objectiu, per una banda recordar la necessitat del
compromís dels governs locals per a la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les
ciutadanes als municipis, així com reivindicar que les polítiques feministes han de ser un
instrument per continuar construint una societat basada en la justícia social. I també
reivindicar la presencia de les dones en espais de decisió, en la mateixa proporció que
estan presentant en la societat. I per altre banda el reconeixement de totes les dones que
han portat a terme la seva lluita per la igualtat, el respecte i la justícia, i més tard la seva
defensa de la instauració de la democràcia.
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Atès que el manifest exposa el següent:
“8 DE MARÇ DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“Per un futur radicalment feminista“
És innegable que ens trobem immerses en un nou cicle del moviment feminista a nivell
mundial. L’aturada internacional de dones proposada pel 8 de març de 2017 ha marcat
un precedent, implicant a més de 50 països i promovent mesures fins ara
impensables i altament transformadores. Diferents països han incorporat a l’agenda
política la justícia reproductiva, la igualtat laboral i la dignitat salarial, la sostenibilitat de la
vida, i les polítiques feministes s’han escampat arreu com una taca d’oli poderosa i lila.
La present mobilització a nivell mundial es troba actualment davant d’un moment
crucial en què la comunitat internacional, aquest any 2020, celebra el vint-i-cinquè
aniversari de la Quarta Conferència Mundial de les Dones celebrada a Bejing al 1995 i de
l’adopció de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, constituint-se per part de
més de 187 països el programa més visionari per l’apoderament de les dones i les nenes
en tot el món. Alhora, ens trobem davant el cinquè aniversari dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que posa la igualtat de gènere en el
centre del desenvolupament sostenible. Ara bé, la realitat que ens envolta ens
ensenya que encara tenim molt camí per recórrer atès que el canvi real és
desesperadament lent per a la majoria de dones i nenes del món.
En el marc d’aquestes commemoracions, i reprenent els eixos d’actuació de Beijing, des
de les institucions públiques volem construir una societat on tothom pugui gaudir dels
mateixos drets i oportunitats, on dones i homes rebin idèntic salari per un treball d’igual
valor, on puguem gaudir d’espais públics i privats lliures de violències, on siguem
justament reconegudes i representades i existeixi una redistribució sostenible i equitativa
dels recursos, on els homes i nens no siguin educats en masculinitats opressives, i
en definitiva, on posem al centre la vida.
Segons l’últim informe de govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 23,4%
a Catalunya. Mentre que al País Valencià i a les illes suposa un 25,5% i un 16,33%,
respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la
nostra acció política.
Aquest any, el 8M no només és una data especialment significativa per, com sempre,
reivindicar solucions a la discriminació masclista encara existent. Ho és a més per
denunciar que les forces polítiques antifeministes estan en les institucions i tenim
partits governant, o donant suport a governs i imposant la seva agenda, que neguen fins i
tot que la violència masclista existeixi, tot i que les dades demostren que és la primera
causa de mort prematura entre les dones, que el masclisme mata i que ha de ser una
prioritat política de primer ordre. L'amenaça de la ultradreta qüestionant els drets de les
dones ha de tenir una resposta contundent als carrers. Sense oblidar tampoc que
aquestes forces amenacen doblement els col·lectius de dones amb més opressió com són
les dones LGTBI, les dones racialitzades, les dones de classe treballadora amb rendes
baixes, les dones amb diversitat funcional, etc. No hi ha punt de retorn, el feminisme és
imparable i ha demostrat que té una força poderosa i transversal. Les dones hem conquerit
espais i drets sobre els quals no hi ha opció de replegament. No donarem ni un pas enrere.
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Al món local, com sempre, capdavanteres en atendre les necessitats més immediates i
palpadores de les realitats quotidianes, hem començat a aplicar mesures radicals.
I, en un moment com l’actual, des dels nostres pobles i ciutats hem d’alçar la veu i
articular una resposta implacable que sigui capaç de vèncer el seu discurs tòxic ple de
falsedats, tal com hem fet les dones en altres moments de la història. Perquè com deia
Simone de Beauvoir ”No oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o
religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es
donen per adquirits, heu de romandre vigilants tota la vostra vida”.
Som conscients que el repte de redibuixar l’actual sistema social i cultural, que buida de
continguts un seguit de drets fonamentals, només serà assolible mitjançant l’articulació
de polítiques transformadores, feministes i interseccionals que provinguin i es
despleguin al territori a través del diàleg i el treball continuat amb les entitats feministes,
els moviments socials i la societat civil.
En aquesta mateixa línia, cal que millorem la representació de les dones a les institucions
catalanes en tots els nivells.
Aquest 8 de març sortim als carrers per celebrar el que hem aconseguit i per reivindicar tot el
que queda per fer. La igualtat real i efectiva és l'horitzó cap al qual caminem juntes, unides i
fermes. Existeix una amenaça significativa de reversió dels assoliments feministes que tant
d'esforç va costar aconseguir. Per això, el 8 de març, estarem al costat de les organitzacions
feministes i socials per defensar els drets de les dones i nenes, la llibertat i la igualtat.
És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè
volem arribar lluny, però també perquè venim de lluny!!”
Per tot això, es proposa que el Ple acordi:
Primer.- Aprovar el text manifest proposat pels grups municipals en motiu del 8 de març,
Dia internacional de les dones.
Segon.- Enviar el trasllat d’aquest acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat
de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Amb aquest aspecte acabaríem l’apartat de les mocions i, llavors, coma
qüestions...passaríem al punt 15 de qüestions sobrevingudes on, com hem dit abans, és
quan hauríem d’aprovar la incorporació a l’ordre del dia del punt que diu “aprovació del
manifest del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 2020”. Votació. Fa la
presentació, em sembla que s’ha pactat una lectura col·lectiva d’aquest punt, per tant,
endavant.
Lectura col·lectiva:
Presentació del punt 15.
Sr. Alcalde:
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Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 15. I el
que sí que... Hem aprovat el manifest, és la lectura, no és un punt de...no? Entenc jo que
estava acordat i consensuat i per... Continuo. Eh? No, no, sí, sí, l’hem votat, l’hem votat, ja
està votat, està votat. Per part meva només em queda dir, recordar i aprofitar que enguany
l’acte de la lectura del manifest que acabem d’aprovar el produirà el dilluns 9 de març a les
19 hores a la plaça de l’ajuntament i que, per tant, convidem a tothom a que ens
acompanyi en aquell dia.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

5

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

18

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat
dels membres presents.
16.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal d’ERC-AM:
Pregunta:
A propòsit de les informacions que com a Govern heu fet arribar i les que circulen per les
xarxes a propòsit dels actes vandàlics del Parc Mariona i demés. És a dir, hi ha
informacions, doncs, que hi ha augment i presència de Mossos d’Esquadra als vespres
però, en tot cas, hi ha persones que ens han fet arribar doncs, no el dubte, sinó, en tot cas,
la incertesa de com està tota aquesta qüestió, si s’ha estipulat realment unes mesures a
llarg termini o és només puntualment. Una mica com està l’estat d’aquesta qüestió.
Resposta:
Aquesta pregunta va ser resposta en el marc del mateix Ple.
Pregunta:
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Ahir es va celebrar el Consell Escolar Municipal i la comunitat educativa es va mostrar
preocupada per la situació del negociat d’Educació de l’Ajuntament perquè la tècnica
actual deixa Educació per tornar a la seva plaça de Promoció Econòmica.
Fent ressò d’aquesta preocupació i a petició d’una persona que se’m va adreçar
directament, porto al Ple les dues preguntes següents: tenim el tècnic o la tècnica
d’Educació futur a l’abast? Quin és el calendari?
Resposta:
Actualment, les bases del procés selectiu per a proveir el lloc de treball de
tècnic/tècnica d’Educació s’estan elaborant. Un cop aprovades, aquestes bases, es
publicaran al BOPB i s’obrirà el termini de presentació de candidatures. Es preveu
un termini de 3-4 mesos per aquest procés selectiu.
Pel que fa a la cobertura del lloc de treball que queda vacant de cap de negociat
d’Educació, és prevista la seva cobertura de forma temporal via mobilitat horitzontal.
Grup Municipal de la CUP-AMUNT:
Pregunta:
Si no hi anem errats, al Ple del mes d’octubre o novembre, no recordo bé, a proposta
d’aquest grup municipal, es va aprovar la moció per a declarar l’emergència climàtica a la
vila de Molins de Rei. Alguns dels acords que s’hi incloïen i que es van aprovar estaven
temporitzats en un període de sis mesos. Hem preguntat a les comissions informatives,
se’ns ha donat una resposta menys concreta del que desitjaríem i, en tot cas, voldríem
saber quina és la calendarització per a l’aplicació dels acords concrets que presentava
aquella moció.
Resposta:
Els recursos econòmics que es destinaran a l’emergència climàtica estan previstos
als propers Pressupostos Municipals 2020, pendents d’aprovació.
En el moment en què es produeixi aquesta aprovació, s’establirà el calendari
d’actuacions de manera concreta i detallada.
Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ:
Pregunta:
Quina previsió tenim de la renovació dels òrgans del Consell Escolar Municipal que també
sembla que ja estan caducs. Bé, ahir hi anava com a representant dels pares i potser em
tocava fer de representant de regidor, val?, a veure quina previsió tenim.
Resposta:
Tan aviat com es compti amb els recursos humans necessaris es portarà a terme
aquesta renovació.
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Pregunta:
Com està el requeriment a la Generalitat de Catalunya de fer efectiu el pagament de les
quantitats que ens deuen en funcionament d’escolarització de les escoles bressol
municipals, que em sembla que ja s’havia fet alguna pregunta i no sé si encara tenim
resposta.
Resposta:
El Ple municipal va aprovar una moció al respecte el mes de juliol de 2017. A partir
del canvi de Govern del desembre de 2017 es van paralitzar totes les gestions per
adherir-nos a accions realitzades per altres ajuntaments. Aquest Govern ha endegat
consultes jurídiques al respecte per tal de poder reemprendre els treballs per donar
compliment a la moció aprovada.
Pregunta:
Recentment es va construir una rotonda al polígon el Pla i se’ns va informar a la Comissió
Informativa que s’està estudiant de fer-ne una segona i, en tant en quant no sabem quan
es podrà fer, podríem, tindríeu alguna mesura o teniu algunes accions prèvies que es
puguin fer per intentar reduir o minimitzar el risc de creuar aquell, diguem, no sé si
m’entens, Miguel, és que ara no me’n recordo del nom del carrer... exacte, per a poder
creuar cap al riu o cap als horts, no? Perquè aquell tram és una mica perillós. A veure si
podem fer algunes mesures per reduir les velocitats dels vehicles fins que no se’ns
construeixi la rotonda.
Resposta:
Es treballa amb la idea de realitzar la construcció d’una rotonda en el creuament del
carrer del Pla amb el carrer del Llobregat, per tal de pacificar el trànsit de vehicles i,
al mateix temps, garantir la circulació dels vianants que transitin per aquest lloc i/o
vagin als horts i al riu.
Grup Municipal de MOLINS CAMINA:
Pregunta:
Abans del Nadal l’alcalde ens va explicar als portaveus municipals com estava la
negociació amb L’AMB pel tema del tribut metropolità. La setmana passada va sortir la
instrucció de l’AMB on explicava, com sabeu, com s’havia d’aplicar la disposició transitòria
tercera de l’Ordenança Fiscal, que és la que se suposa que és on s’hauran d’introduir
aquests canvis.
La pregunta és si hem donat l’ordre d’engegar aquest procés, si arribarem a temps a data
28 de febrer, si ho tenim calculat, si... Bé, m’agradaria saber l’estat d’aquesta qüestió, no
sigui que se’ns passi el termini o que no arribem per a qualsevol motiu i, aleshores, això sí
que no seria una gran notícia per a Molins de Rei.
Resposta:
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S’han enviat els fitxers dins del termini fixat, complint escrupolosament amb
l’ordenança que regula el tribut metropolità i la instrucció 1-2020 de l’esmentat tribut,
aprovada pel gerent d4e l’ÀMB en data 24 de gener de 2020 i publicada al BOPB del
dia 29 de gener de 2020.
Grup Municipal de JxM-JUNTS:
Pregunta:
Tot i que ho vaig demanar a la Comissió Informativa, no he tingut resposta. Demanem el
que un ciutadà ens ha demanat. És en relació a les obres de les Licorelles, en el marge del
costat de la riera de Vallvidrera, que hi ha uns horts que, segons el Josep, possiblement
alguns són il·legals, però, en definitiva, són gent que tracta d’una manera acurada els seus
horts i que estan neguitosos, que estan preocupats perquè, en definitiva, aquells horts,
doncs, que mantenen aquell aspecte més agradable, que estan fent aquella tasca que
hauria de fer algú altre o ho haurà de fer algú altre i que possiblement ho estan fent molt
bé, doncs, m’agradaria o demanaria al Govern més, perquè així és com m’ho han
traslladat, doncs que tot i que una d’aquestes persones ja va entrar una instància i fa molt
de temps que no se l’ha respost, que el Govern, si més no, convoqués una reunió amb les
persones que tenen l’hort allà per aexplicar-los una miqueta com s’acabarà de
desenvolupar aquell projecte per tal de què puguin sentir-se més tranquils, perquè em
consta que hi ha més d’una persona que realment estan molt i molt neguitosos.
Resposta:
L’empresa que està realitzant les obres d’urbanització només està actuant dins de la
delimitació del polígon del Pla Parcial del sector de Les Licorelles. Concretament en
els àmbits a l’entorn de la riera de Vallvidrera les actuacions que s’estan portant a
terme estan seguint les directrius que els diversos organismes sectorials han
establert, com és el cas de l’Agència Catalana de l’Aigua o el Consorci del Parc de
Collserola. En aquells terrenys en què pugui haver horts però que estiguin fora de
l’àmbit d’actuació no està previst fer-hi cap actuació.
Pregunta:
Aquesta segona pregunta té a veure amb tot el debat que s’ha generat al voltant del Tribut
Metropolità i de totes les reunions que hem tingut també com a partit en l’àmbit metropolità,
doncs s’han presentat diferents propostes i hem estat coneixedors també d’una proposta
que creiem que és important per a Molins de Rei i, sobretot, que com que no ho hem vist
que la regidoria de Dis (Capacitats) hagi fet una demanda en aquest sentit, som
coneixedors del que és el Taxi Amic, el conveni que tenen tant l’Ajuntament de Barcelona
com el de l’Hospitalet de Llobregat perquè el Taxi Amic, que és un taxi per a persones amb
discapacitat, doncs pugui tenir el tracte d’un bitllet normal de metro.
Per un preu que és reduït, que és un preu de 2 euros, les persones amb discapacitat
poden utilitzar aquest servei fins a un nombre, crec, de set vegades al dia i és un conveni
que, en aquest sentit, evidentment, s’aporten diners tant per part de l’Ajuntament com per
part, també de l’AMB, però que crec en el moment en el que estem que s’ha format una
regidoria que pretén posar la vida més fàcil a les persones amb discapacitat, crec que
hauria o seria de rebut que des de l’Ajuntament, dels del Govern, donéssim un pas al
davant, veiéssim quins són aquests convenis que té tant l’Ajuntament de Barcelona com el
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de l’Hospitalet de Llobregat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i poguéssim, ara que
estem parlant en el marc del Pressupost, doncs posar una partida per tal que el Taxi Amic
també arribés a Molins de Rei.
Resposta:
Des de la regidoria de Dis (Capacitats) s’estan fent les gestions per tal de tenir
aquest servei de transport adaptat esporàdic a Molins de Rei. Tot i que l’Ajuntament
de Molins de Rei té un servei de transport adaptat fix en conveni amb el Consell
Comarcal del Baix Llobregat. En coordinació amb el CCBLL podem sol·licitar el
servei de transport adaptat esporàdic.
Aquest servei de transport adaptat esporàdic s’adreça a:




Persones que tenen grau de discapacitat.
Persones que presenten mobilitat reduïda.
Persones amb cadira de rodes o crosses i d’altres que presentin alguna
insuficiència cardíaca o respiratòria.

Pregunta:
Ens heu donat la resposta a la pregunta de l’altre dia i jo em sorprenc perquè la resposta
no respon a la nostra pregunta o al nostre suggeriment, no?
Vam suggerir que es parlés o es dirigís a un estament superior i es dirigeixen al mateix
servei que no dóna el servei que així, per tant, és difícil que s’autoinculpi o que reconegui
que no fa les coses bé.
Demanaríem, si no es va entendre bé, que no es dirigeixin a l’ambulatori sinó a qui és
l’immediatament superior al CAP, que és el que ens ha de dir si ho fan bé o no ho fan bé.
Això, una.
I, aleshores, una altra cosa, que consideren que no és tema de l’Ajuntament; haig de dir
que ho hi estem d’acord. Pensem que l’Ajuntament ha d’estar depèn tot el que afecta als
24.000 molinencs que poden ser objecte d’aquest servei, o sigui, hi ha aquestes dues
observacions a fer.
Reiterem que no s’ha contestat la petició que es va fer en els termes que es va fer. I, a
més a més, el que deia l’ambulatori ja se sabia, el que no sabem encara és si actua o no
actua correctament d’acord amb les normatives.
Resposta:
Al torn obert de paraules del Consell de la Salut del dia 26 de novembre de 2018, la
doctora Rocío Moreno, directora mèdica del CAP, va explicar que aquesta és la
franja horària en la que coincideixen els dos torns i s’aprofita per a fer
coordinacions, formació, reunions... Si la urgència que arriba és greu, s’atén sempre
el més ràpid possible, però si es considera que no és de gravetat, es comunica al/a
la pacient que haurà d’esperar una mica en ser atès/atesa. En la mateixa resposta
donada per la doctora Moreno, va informar que les persones administratives que
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treballen al CAP són administratives sanitàries i tenen la formació per a poder
valorar la urgència.
La pregunta es va entendre bé: la direcció del CAP de Molins de Rei, com no podia
ser d’una altra manera, té unes directrius concretes i les duu a terme. Una altra cosa
és que, en una situació de reatallades generalitzades a nivell sanitari, CatSalut
decideixi que amb el personal sanitari que treballa al CAP s’ha de cobrir tot, i a més
s’han de dur a terme les coordinacions, formacions, reunions... que siguin
necessàries.
Tant la doctora Moreno com des de la regidoria de Salut Pública es va respondre
aquesta afirmació de què no hi ha servei d’urgència, que si la urgència que arriba é
greu s’atén sempre el més ràpid possible, però si es considera que no és de
gravetat, es comunica al/a la pacient que haurà d’esperar.
En diverses ocasions, en aquest mateix Ple, s’ha parlat de les retallades en salut i de
l’esforç que duen a terme el personal sanitari per a intentar dur a terme la seva feina
amb la màxima professionalitat. En tot cas, emplacem, si es considera adient, a tots
els grups municipals presents al Consistori a treballar una moció conjunta per a
reclamar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és qui té les
competències, que doti el CAP de Molins de Rei del personal i dels serveis
necessaris per a la vila.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS
PROGRAMATS PEL PROPER DIA 8 DE MARÇ

CAMINA

SOBRE

ELS

ACTES

Sra. Ana M. Aroca de Maya:
No sé quina pressa tenim avui però habitualment i històricament, fins i tot en l’aprovació
d’un manifest, hem pogut tenir un torn de paraula els regidors. Noves maneres de dirigir el
debat, no passa res. Jo sí que volia fer un prec que va —és així, és així— sí que volia fer
un prec i és que hem vist que hi ha uns actes programats pel dia 8 de març que tenen a
veure amb la inauguració de la carretera i volia recordar al govern que pel dia 8 de març hi
ha convocada pels sindicats una vaga general i, per tant, entenem que no s’hauria de
contraprogramar aquesta vaga amb actes de cap mena de tipus.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL
PRESSUPOSTOS D’INVERSIONS

CUP-AMUNT

SOBRE

LA

PROPOSTA

DE

Sr. Carles Ros Figueras:
Bé, ara seré una mica conflictiu però sabem que hi ha grups de l’oposició que tenen ja la
proposta de pressupostos d’inversions, és un prec però en tot cas sí que demanaríem
saber-ho tots els grups de l’oposició, ja que passen els mesos, pues, ens agradaria poder
tenir el debat i ens agradaria poder tenir també aquests documents perquè va passant el
temps i ja fa molt temps que no parlem de pressupost i no podem tenir aquest debat. No
tenim res en contra de que el govern el segueixi elaborant però ens agradaria tenir algo per
començar a poder tenir aquest debat i no haver-ho de fer amb presses quan arribi el
moment.
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PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS EN
REHABILITACIÓ DELS AIGUAMOLLS I EL CAMÍ DEL RIU

COMÚ

SOBRE

LA

Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Ara m’has despistat. La meva pregunta és fa un temps ens vau comentar que el tema de la
rehabilitació dels aiguamolls ho traspassàveu a un altre organisme que faria tot el projecte i
saber en quin estat està i si va lligat amb el tema del camí del riu, en el mateix període
quan s’acabi la reforma del camí del riu o com està aquest tema. Gràcies.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE ELS PRESSUPOSTOS
Sr. Marcel López Estalella:
Jo únicament volia reforçar el tema dels pressupostos, necessitem treballar a sobre,
necessitem més informació, acabar de tancar els capítols i que puguem d’això. Tenim
ganes de participar i de posar-hi la...de dir-hi la nostra i només demanem al regidor que
s’afanyi a donar-nos més.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Bueno, jo crec que ho he explicat alguna vegada. La idea és tenir-ho al març. Ja...jo, si no
recordo malament, ja he enviat un parell de documents que, evidentment, no estaven
complets i la idea és en el moment en què nosaltres aquesta setmana esperem tenir-ho tot
—aquesta setmana no, la setmana vinent— tancat amb tots els números, ja fer en funció
de totes les demandes i tal i com vostès ens han anat demanat, és a dir, tota la informació
detallada de totes les partides, amb els informes, és a dir, com si estigués l’expedient
tancat, per entendre’ns. Però no, en tot cas, com ja vaig manifestar alguna vegada, tot i
que tenim uns plaços formals, la idea seria esgotar el màxim possible i segurament el que
farem és anar a finals de març, jo crec que al ple ordinari, amb lo qual tindrem, espero,
durant un mes tota la documentació i tota la informació.
Sr. Alcalde:
Bé, respecte a la pregunta o prec que se’ns feia la portaveu Aroca, portaveu de Molins
Podem, la Sra. Aroca, que a més a més també sempre ha de dir alguna cosa de com
modera qui modera aquest ple, li diré que fa dies que està posada aquesta data, fa dies
que aquesta data es va verbalitzar també als representants que han estat, de veïns, que
han estat també fent seguiment d’aquestes obres. En el moment en el que ja vam tancar
aquesta data que, per altra banda, també posem juntament amb els responsables de l’Àrea
Metropolitana —que sap que això no és menor—, doncs, mirar de convidar els
representants polítics de l’Àrea Metropolitana també, no hi havia ni cap demanda de vaga
general pel dia 8 de març ni hi havia tampoc cap acte previst a Molins de Rei pel dia 8 de
març. Sap que no és una situació única que es produeix a Molins de Rei, sap que són
molts municipis també, alguns han optat per fer actes el dia 8, molts altres també han optat
per traslladar-los al dilluns dia 9 de març com hem fet nosaltres i, per tant, nosaltres estem
convençuts que és absolutament compatible fer un acte ciutadà d’entrega a la ciutadania
de la reforma de l’avinguda València de Molins de Rei amb la reivindicació dels drets cap a
la dona que es pugui fer al llarg de tota la jornada. Per tant, el que no farem ara és
modificar el que ha costat tant, modificar el que s’ha convocat ja als veïns i el que s’ha
convocat també als responsables de l’Àrea Metropolitana.
17.-Torn obert de paraules.
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Sr. Alcalde:
Fet el torn de Precs i preguntes, passaríem al torn obert de paraules del públic, seria el
torn del públic. Endavant, Salvador. Espera un segon, el micro, el micro, que si no no
t’escolten...
Intervenció públic:
A veure, només...no vull fer cap pregunta, només vull fer un prec al conjunt de
l’ajuntament. Jo, com a mestre i pedagog, demanaria a l’equip de govern i a tots els
regidors i regidores que no normalitzéssim la paraula PIN parental. Darrere d’aquesta
paraula tan bonica i tan tecnològica s’hi amaga una censura real als drets i obligacions dels
ensenyants i una repressió i una censura als drets dels infants. Per favor, no normalitzem
la paraula PIN parental. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Salvador. No sé si hi ha més intervencions. Doncs, endavant, Jaume.
Intervenció públic:
Bona nit a tothom. Faré una mínima introducció perquè s’entengui una mica el que vull dir.
Això és el “Balcó de la Vila”, sí?, “Balcó de la Vila”, aquí es parla, per exemple, del canvi
climàtic, no es fa cap referència, per exemple, al fet que la ramaderia té una importància
cabdal en el canvi climàtic. La FAO ha fet innumerables informes, hi ha el Worldwatch
Institute, hi ha un tou d’organismes que s’han pronunciat i el tema de l’explotació animal,
per exemple, no es toca mai, no es toca mai. Aquí s’hauria de fer educació per reduir, com
a mínim, si no evitar el consum d’animals i...perquè, clar, jo llegeixo notícies com que es
plantaran 17 arbres a Molins de Rei per evitar el canvi climàtic, em sembla ridícul. Hi ha
mesures una mica més importants, més profundes que impliquen no solament realment
incidir en el canvi climàtic sinó, a més, ja no parlem dels drets dels animals però dels drets
dels animals m’imagino que no...tampoc és una qüestió que interessi gaire. Jo em
pregunto quants informes es llegeixen vostès a l’hora d’elaborar protocols pel canvi
climàtic, m’imagino que es llegeixen la mateixa quantitat d’informes que per decidir que
aquí es fan els Tres Tombs, es tira enrere en els Tres Tombs, es continuen fent i que els
animals no pateixen ni tenen drets ni res, els mateixos informes i la mateixa informació han
accedit... Ara no m’estén en tot això perquè la informació sobre el canvi climàtic poden
trobar-la i segur que la coneixen però segurament els interessos de poder continuar
consumint, inclús vostès mateixos els productes d’origen animal, fan que tampoc no tinguin
interès. De totes maneres, centrem-nos, anirem directes per no perdre el temps, en el que
és el tema dels Tres Tombs. Imaginem-nos un partit que involuciona en la presa de
decisions que afecten a col·lectius vulnerables i discriminats, fent retrocedir avenços que
s’havien aconseguit pels drets de les dones, el col·lectiu LGTBI, de la discriminació racial,
dels drets de les treballadores, si això succeís seria un escàndol, no?, però els drets dels
animals, sembla ser, que retrocedir no passa res, pots retrocedir i no passa res. Doncs,
això és terrible, això és terrible, això dona la sensació d’estar davant d’una manera de fer
política molt retrògrada i també populista parlant de populisme com Vox que fa aquests
“guiños” continus als caçadors, als ramaders i als taurins fent-los promeses per defensar
els seus privilegis sobre l’opressió d’altres essers per negoci, per divertiment o ambdues
raons, per arrencar un grapat de vots o per no perdre’ls. I, en aquest cas, creiem que
l’actuació del grup que està manant, del grup Socialista, és una vergonya com a exemple
de gestió i d’essència ètica i política. Amb decisions populistes i retrògrades com aquesta,
aquest país seguirà sent sempre un país de pandereta. Quants informes de benestar
animal han llegit vostès per avalar que es torni enrere i es continuï amb la pujada, per
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exemple, de l’església i que es continuïn fent els Tres Tombs? M’imagino que no gaires. I
els pregunto també, a quants Tres Tombs han assistit? En la seva vida, fora de Molins de
Rei i en aquesta temporada mateixa, que s’està assegurant que hi ha benestar animal? A
veure si em poden dir a quants Tres Tombs han estat a tota Catalunya. Jo he estat a uns
quants i els puc assegurar que el que veig no és res de benestar animal, l’únic que he vist
són cavalls espantats, patint, nerviosos, cavalls relliscant, cavalls forçats, cavalls que no
estaven en condicions, cavalls amb temor i amb problemes de gairebé desbocaments,
accidents... He vist genets inexperts, he vist sobrecàrregues, he vist animals ferits, he vist
genets bevent alcohol, inclús donant alcohol als animals. Tot això ho he vist jo perquè sí
que he vist molts Tres Tombs i sí que em preocupo de saber què és el que passa i no
d’escoltar només l’opinió de, com ahir a la roda de premsa que es deia, el Sr. Andreu
Bernadàs que és el president de la Federació Catalana dels Tres Tombs, deia que no
passa res i que a això, nosaltres els animalistes hi afegim un sentimentalisme mirant els
animals i que els cavalls, quan treuen espuma per la boca o piquen a terra amb els cascs,
no vol dir que pateixin, això ho acabo de sentir a Ràdio Molins perquè han fet un tall de la
roda de premsa. I, jo els pregunto també, quants informes han llegit? Informes etològics,
informes veterinaris a la seva vida? Evidentment que no n’han llegit gaires igual que la
Federació dels Tres Tombs, no ho han llegit o no se n’enteren o no s’entén
perquè...perquè segueixen intentant evitar que es facin probes...van intentar evitar que es
facin probes científiques als Tres Tombs. Per què? Per què han prohibit que es facin, des
de la Federació s’han prohibit que es facin probes als animals per mesurar la freqüència
cardíaca, si hi ha estrès o no hi ha estrès? És estrany, no? És bastant estrany. I és tant així
que avui, parlant amb els agents de l’autoritat, la Policia, que quan s’ha de fer una
manifestació, normalment, depèn com la Policia es posa en contacte amb tu per dir “aviam,
us portareu bé? Etcètera, etcètera, això com anirà?”. Doncs, resulta que la Policia els havia
arribat, des de l’Associació dels Tres Tombs, els havien demanat si podien prohibir que
fessin fotos als cavalls traient espuma per la boca etcètera, etcètera. Això és normal? Això
és inaudit i si no tenen res a amagar, de què tenen por de que gravem? Sincerament, crec
que molts votants que estimen i respecten els animals tindrien que replantejar-se el seu vot
a les properes eleccions. I en aquesta Sala de Plens falta, en general, maduresa per
garantir els drets dels animals. Estem aquí per intentar propiciar reflexions ara mateix i
esperant que en un futur no molt llunyà entre totes puguem comprendre i actuar
conseqüentment respectant els drets de qui són diferents a nosaltres, que són oprimits i
que no tenen veu per defensar-se a sí mateixos ni la seva llibertat. I crec que ha quedat
bastant clar el que he dit i continuarem intentant aclarir-ho en properes ocasions. Això s’ha
d’intentar entendre. Jo demano si us plau a totes les formacions que intentin entendre i,
més endavant, en seguirem parlant i jo emplaço a totes les formacions a seguir-nos trobant
i podem veure conjuntament què és el que passa en els Tres Tombs amb lupa, amb lupa
no per sobre, amb lupa. Hi ha molta gent que ho estem mirant amb lupa. Doncs, si us plau,
prestem atenció, hi ha éssers que estan patint, que no pot ser que se’ls faci això i que
s’avali i que es pagui i que es normalitzi la tortura i l’explotació.
Sr. Alcalde:
Ha quedat clara la teva intervenció. T’agraeixo la intervenció i el to. De la intervenció,
només comentar-te un parell de temes. Respecte al pla contra el canvi climàtic, només dirte que pots agafar tu mateix el detall o, fent servir les teves paraules, podries mirar-te amb
lupa tot el pla contra el canvi climàtic aprovat per aquesta Sala de Plens que conté...és un
pla de 150 fulls amb moltes més mesures. Si volem ridiculitzar a l’alçada de dir que, entre
altres arguments, podem dir que una plantada de x arbres, no passaré al detall, és la
nostra mesura contra el canvi climàtic és la teva legitimitat mirar de ridiculitzar l’aplicació
d’aquest pla només amb aquesta mesura que, evidentment, estem compromesos amb què
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s’aplicaran la totalitat de les mesures aplicades que van molt més enllà, com tu dius,
d’aquesta plantada d’arbres. Respecte als Tres Tombs, permet-me aprofitar la intervenció
per clarificar dues coses molt ràpidament que és el que vam dir ahir. Nosaltres, i tal com
defensava l’Associació Tres Tombs de Molins de Rei aquest any, s’han trobat amb un
govern que hem dialogat amb tots els sectors. Ens vam reunir amb tu i amb el
representant, la Laura Riera, de FAADA, ens vam reunir amb tu, no em diguis que no
perquè ens vam reunir al nostre despatx. Ens vam reunir...ah, no que espereu resposta,
no, no, això no és un debat, ara...ell ha parlat, Jaume, jo t’he respectat els teus vuit minuts
d’intervenció. Jaume, Jaume, jo, jo t’he respectat els teus vuit minuts d’intervenció. Tu,
perquè tu estàs dient que no ens hem reunit i ens hem reunit a la Sala de Plens, al meu
despatx, sí o no? D’acord, d’acord. A partir d’aquí, si em permets i si fas...i no t’assembles
a aquests que no vols assemblar-te com Vox des de la manca de respecte als que parlem,
ara tocaria respectar-me el meu torn i, en aquest sentit, et diria “ens hem reunit, hem
escoltat totes les parts i al final hem arribat a una decisió”, que no vol dir que no l’avaluem
constantment, també des d’aquest any, i això ho hem dit públicament, que diu el següent,
ens demanaven l’adhesió a un protocol de seguretat que només subscriu un Tres Tombs
de Catalunya que és el Tres Tombs de Taradell. I resulta que la resta de Tres Tombs de 94
municipis de Catalunya s’adhereixen a un altre protocol que configura amb experts la
coordinadora dels Tres Tombs de Catalunya. Has fet referència a quants estudis hem
llegit, pues, algun n’hem llegit també. I entenc que, si el que valorem és la vàlua dels
coneixements, jo no tinc prou coneixements per qüestionar la vàlua del Sr. Xavier Manteca,
catedràtic veterinari especialista en benestar i comportament animal de la Facultat de
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tinc aquí mateix i que també
m’he llegit. I, per tant, el que nosaltres hem fet és una decisió enguany de diàleg, una
decisió en la que hem prioritzat també les noves mesures que s’aplicaran aquest any que
seran noves, no s’havien aplicat fins ara, en línia a les que proposa el protocol de benestar
animal i seguretat del conjunt de la coordinadora dels Tres Tombs de Catalunya i això no
vol dir que, evidentment, a partir d’aquí continuem analitzant la situació dels Tres Tombs
de Molins de Rei. Per tant, aquesta és l’explicació. Ja has fet ús del teu torn
d’intervencions, Jaume. [Inintel·ligible; 02:43: 48] Escolta, Jaume, Jaume, sí, sí... Jaume,
ha quedat clar, ha quedat clar que hi ha un posicionament que és el de FAADA i hi ha un
posicionament que és el de la resta de Tres Tombs i, per tant, a partir d’aquí, tots dos hem
fet servir el nostre torn d’intervencions. Amb això clouríem el...perdó, Sr Antonio, hi ha més
torns d’intervenció. Endavant. Com no m’havies aixecat el braç, tampoc sabia jo
que...endavant.
Intervenció públic:
Sabía que él iba a empezar antes, pues, ya lo he dejado primero. Pero, bueno, yo sí que,
también, mi solidaridad con el bienestar animal, creo que sí que es verdad, es un valor que
se ha de propugnar. Estoy seguro de que el ayuntamiento hace lo que puede e insiste en
ese punto. Yo creo que acusarles de falta de madurez me parece incorrecto, yo creo que,
en todo caso, toman las medidas que consideran adecuadas como ha comentado ahora el
alcalde. En un día tan bonito como hoy en el que hemos defendido los derechos de la
dona, yo también quería apoyarme en el ayuntamiento porque está integrado en un
organismo público que desgraciadamente discrimina a las mujeres. Entonces, creo que
sería bueno que, aparte de mociones y resoluciones genéricas y abstractas, pues, dado
que el ayuntamiento de Molins está integrado en el Área Metropolitana de Barcelona y el
Área Metropolitana de Barcelona discrimina a las mujeres taxistas impidiéndoles la
conciliación familiar que es algo que además hoy hemos comentado, que es algo que
realmente muchos organismos públicos no consiguen encontrar la fórmula adecuada para
que sus trabajadores, en este caso no son trabajadores porque los taxistas tienen una
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relación laboral especial…pero la realidad es que, yo personalmente, profesionalmente, he
conseguido sentencias que condenan al Área Metropolitana a autorizar la conciliación
familiar de sus taxistas, —dentro de dos o tres semanas el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya se va a plantear la inconstitucionalidad y la ilegalidad del Reglamento
Metropolitano del Taxi— pero creo que, más allá de conseguir resoluciones judiciales más
o menos importantes, creo que lo importante es que no se mantenga un régimen del
Reglamento Metropolitano del Taxi que no permite a las mujeres conciliar la vida familiar y
profesional, que además tampoco se lo permite a los hombres que quieren establecer la
custodia compartida, lo cual indirectamente perjudica a las mujeres porque se mantiene un
esquema heteropatriarcal o machista, y, por tanto, creo que sería bueno que aquellas
personas de Molins de Rei que estén integradas en el Área Metropolitana de Barcelona
manifestasen públicamente cuanto toca en el área del Consell Metropolità, que manifiesten
que el sistema por el cual se rige la conciliación familiar, por lo menos en lo que yo
conozco que es el Instituto Metropolitano del Taxi, es discriminador, es perjudicial para la
mujer y, por tanto, debe reformarse. Me consta que oficiosamente el Instituto Metropolitano
del Taxi ha dicho que cambiará las normativas pero la realidad es que no lo hace por ahora
y, mientras no lo haga, persiste esta discriminación. Yo solicito a los miembros que estén
en el Área Metropolitana de Barcelona que insistan y manifiesten que ese sistema no es
adecuado y perjudica a la mujer. Nada más.
Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Tomaremos nota, pediremos explicaciones…i aixecarem aquesta
demanda en el nivell que pugui ser. Doncs, ara sí, si no hi ha més intervencions, donaríem
per finalitzat el ple del mes de febrer. Moltes gràcies a tots i a totes.
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 onze minuts, 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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