SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

ESBORRANY
A C T A
NÚM. 03/2020 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ
LLOC EL DIA 24 D’ABRIL DE 2020.
A Molins de Rei, quan són les dinou hores i trenta-nou minuts del vint-i-quatre d’abril de
dos mil vint, es reuneixen mitjançant videoconferència, 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 extraordinària 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. Pep Puiggarí Troyano
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Marcel López i Estalella
Sra. Marta Espona i Burguès
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.
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 03/2020 de data 21 d’abril de 2020.
convocatòria, d’acord amb el següent:
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ORDRE DEL DIA
A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
1.- Proposta d’Alcaldia d’aprovació de la celebració de la sessió per mitjans
electrònics, mitjançant videoconferència.
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
“Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva
aprovació la proposta següent:
La llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, disposa a l'article 46.3
que quan concorrin situacions excepcionals que dificultin el normal funcionament dels
règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats, es podran celebrar sessions i
adoptar acords a distància, sempre que els participants es trobin en territori espanyol i
quedi acreditada la concurrència de la situació excepcional.
El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de la Generalitat de Catalunya, en el mateix sentit,
estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se,
convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin
situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A
aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o
manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
Indica el precepte que "en les sessions que se celebrin a distància, les persones que
formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que
s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la
identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves
manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes
deliberacions; i als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de
preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital".
Atesa la situació d'estat d'alarma declarada pel govern de l'Estat, amb les restriccions a la
mobilitat i a la realització d'activitats no essencials, queda justificada la impossibilitat de
celebrar la sessió plenària presencialment i fa aconsellable portar-la a terme a distància,
d'acord amb el que disposa l'article 46. 3 de la Llei 7/1985 abans citada, i queda així
acreditada la situació excepcional que la justifica.
Pel que fa als mitjans tècnics, es disposa de la llicència del programa ZOOM, que compleix
amb les exigències tècniques i de seguretat necessàries per portar a terme les sessions
mitjançant videoconferència, donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al
Reial Decret Llei, de data 31 de març.
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Per tot l'anterior, es proposa al Ple que acordi:
Primer.- Ratificar la convocatòria de la sessió ordinària del dia d'avui, i Aprovar, amb
caràcter excepcional, i per garantir el funcionament de les institucions locals mentre duri
l’estat d’alarma, la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació
mitjançant videoconferència o similars, que garanteixin la seguretat tecnològica i la
participació en condicions d’igualtat.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Bona tarda a tots i a totes en aquesta Sala virtual, avui, de Plens. També una salutació
molt especial als treballadors de l’ajuntament i als veïns i veïnes en el que, ara ho
explicàvem amb els companys regidors i regidores, doncs, que fem aquest ple que és
ordinari del mes d’abril malgrat no sigui en el darrer dijous del mes com vam acordar a
l’inici del mandat però, sabent que no hi ha cap altre ple en el mes d’abril, aquest serà el
ple ordinari, insisteixo, del mes d’abril, després d’un mes de març que no vam tenir ple, el
vam haver de suspendre, va coincidir amb l’inici d’aquesta situació de confinament i que ha
afectat a tots els molinencs i molinenques i, per tant, des d’aquesta perspectiva, doncs,
aquesta salutació molt especial a tots els companys i companyes. També, permeteu-me
abans de començar amb l’ordre del dia, també un agraïment molt especial al conjunt de
portaveus dels grups municipals des de la perspectiva del treball i les reunions, que això sí
que vull deixar-ho molt clar prèviament, que hem anant mantenint al llarg de les darreres
sis setmanes preposar de relleu el que era la situació de la vila, la situació de l’ajuntament
de Molins de Rei com a conseqüència d’aquest decret d’alarma, com a conseqüència
d’aquesta pandèmia declarada per l’Organització Mundial de la Salut i com a conseqüència
de les mesures que ha anat aprovant el govern de l’Estat.
Sense més, si us sembla, començaria l’ordre del dia d’aquest ple. Primer de tot, el punt u
que seria la proposta d’Alcaldia d’aprovació de la celebració de la sessió per mitjans
electrònics mitjançant videoconferència. Entenc que és el que ens hauria de permetre,
evidentment, celebrar aquesta sessió que és el que ens ha permès, evidentment, el govern
de l’Estat en aquest sentit amb les seves interpretacions i, per tant, adaptat, mantenim
aquesta altra normalitat de la celebració dels nostres òrgans col·legiats, en aquest cas del
ple municipal, mitjançant aquest punt. Entenc que no hi ha cap observació, per tant,
estaríem autoritzats a fer aquest ple ordinari via videoconferència com estem fent
actualment.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

21

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposició d’Alcaldia per
unanimitat dels membres presents.
2.- Declaració institucional de rebuig dels darrers atemptats masclistes.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
“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 els mesos de març i abril 2020.
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Dones assassinades durant els mesos de març i abril de 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepción
Mònica
Paula
Miren
Karina
Encarnación”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
En segon terme, passaríem al...a continuació, passaríem al punt dos de l’ordre del dia que
és la declaració institucional de rebuig dels darrers atemptats masclistes. I, en aquest sentit
i per acord de Portaveus, en aquest sentit, en el mes de febrer ho va llegir la regidora de
Feminisme del grup amb més representació, el grup municipal Socialista, i per acord de
Portaveus, ple rere ple, ho anirem fent els diferents grups municipals i, per tant, en aquesta
ocasió d’aquest mes d’abril té la paraula la regidora Carme Madorell del grup Junts per
Molins. Endavant.
Sra. Carme Madorell Colomina:
Presenta el punt 2.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que, en aquest cas, no hi ha cap...no fèiem ronda, entenc, i
passava, per tant, podria passar el punt tres. No sé si algun portaveu vol dir alguna cosa?
Entenc que ens donàvem per assabentats, evidentment, d’aquesta declaració. Sí que
recordo que el primer punt l’havíem de votar i, coses del directe i de començar aquesta
eina que no ho havia fet, entenc que aprovàvem per, estava aprovat per unanimitat el fet
de celebrar aquest ple per via videoconferència.
3.- Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei davant de la situació del
COVID-19.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
“El coronavirus sacseja els nostres pobles i ciutats i el món sencer. Aquesta emergència
sanitària inèdita i extraordinàriament complexa ens aboca a viure moments complicats
d'incertesa i inquietud.
La nostra vila afronta l’emergència sanitària que ha tensat la corda de la nostra sanitat, de
l’economia del país, de la vida de la nostra gent, i sense adonar-nos ha provocat que el
nostre dia a dia hagi canviat per complet en només uns dies. Cal recordar que la nostra
sanitat pública arrossega mancances des de fa temps, agreujades per la crisi del 2008 i les
retallades.
Són moments molt greus per a tots i totes, moments en els quals des de l’Ajuntament de
Molins de Rei s’està fent l’esforç necessari per mantenir informada la població, obrint
canals de comunicació amb la nostra gent, actualitzant constantment les recomanacions
de les autoritats sanitàries, implantant mesures enfocades a ajudar els nostres veïns i
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veïnes i, sobretot, a pal·liar la situació, ja normalment difícil, de la població més vulnerable:
la gent gran, les persones que treballen en el sector de les cures i les dones víctimes de
violència masclista i els seus infants, que aquests dies es troben confinats i confinades
amb el seu agressor.
La Covid-19 afecta totes les activitats i ara, més que mai, és moment de coordinar recursos
i de col·laborar conjuntament en el desplegament de les accions i mesures necessàries
que ajudin el conjunt de la població a sobreposar-se a aquesta situació. Cal assegurar que
les proteccions personals arriben a totes les persones i que en reben la informació
adequada.
Som conscients que l’escenari que deixarà aquesta crisi tampoc serà gens fàcil. En aquest
sentit, volem transmetre un missatge d’esperança i de solidaritat a totes les persones que
han perdut el seu lloc de treball o es troben o es poden trobar en una situació d’ERTO, o
les persones autònomes, les que han patit una reducció d’hores de treball, les que no
poden obrir els seus comerços, les que tenien ja una situació laboral precària i que ara ha
empitjorat, les que han d’adaptar-se a teletreballar a casa, etc.
De la mà de les entitats i dels agents econòmics i socials haurem de treballar per reenfocar
i reinventar projectes i serveis que s’adaptin a les necessitats del nostre municipi i dels
nostres convilatans i convilatanes. Els serveis socials i el desenvolupament econòmic
esdevindran dos factors clau en la nostra lluita.
Demanem i reclamem la descentralització de les competències pertinents a cada institució
per poder desenvolupar-les efectivament pel bé de les persones de Molins i per fer front a
aquesta gravíssima crisi sanitària, social i econòmica.
Demanem i reclamen una coordinació més efectiva entre totes les administracions i agents
implicats i en tots els nivells: entre la Generalitat i l’Estat, com en l’àmbit municipal. Només
des d’una col·laboració real i una fluïdesa informativa i efectiva de la situació en cada
moment, que ajudi a prendre les millors decisions, es podrà fer front a aquesta gravíssima
crisi sanitària.
L’Ajuntament de Molins de Rei està afrontant la situació en tot el que és de la seva
competència i fins i tot més enllà, i vol solidaritzar-se i manifestar el seu sincer agraïment i
suport a totes aquelles persones que estan treballant de forma incansable per fer front a
aquesta pandèmia: a tot el personal sanitari, als serveis d’emergència, als treballadors i
treballadores de la llar d’avis, als personal dels serveis socials municipals i de l’atenció
domiciliària, al personal de neteja, als voluntaris i voluntàries, a les persones que treballen
per garantir el proveïment dels productes de primera necessitat i als serveis essencials a
tota la ciutadania, pel seu compromís i responsabilitat en la lluita contra el coronavirus.
També, de manera molt especial, en aquests moments tan dolorosos, volem expressar un
record molt entranyable per les persones que ens han deixat i molts ànims per a les seves
famílies com també per a les persones que han patit o estan patint la malaltia.
Demanem a tothom un seguiment estricte del confinament. Tots i totes som responsables
que puguem sortir tan aviat com sigui possible d’aquesta situació, que no s’allargui més
enllà del temps imprescindible i així preservar la salut de la població, evitant al màxim la
propagació del virus i els nous contagis, així com mitigar l’impacte econòmic i social que
tindrà aquesta emergència sanitària.
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I finalment un desig. El desig que la solidaritat, la cooperació i el treball en comú
esdevinguin els únics camins per sostenir aquesta crisi i revertir les desigualtats existents i
que existiran, com també perquè tothom pugui viure vides dignes de ser viscudes. El desig
que la solidaritat, la cooperació i el treball en comú es converteix en valors permanents que
facin que guanyem aquesta batalla i que retorni el benestar social de la ciutadania en el
futur.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem al punt tres que és la declaració institucional de l’ajuntament de Molins de Rei
davant la situació del Covid-19. Faré una lectura d’aquests declaració per acord de
Portaveus, una declaració que tenia una proposta molt semblant a la que s’havia aprovat al
Consell Comarcal i que entenc que rep i ha rebut esmenes incorporades del grup
d’Esquerra Republicana i del grup de la CUP també i, per tant, llegiré el que ha estat la
darrera declaració amb la incorporació d’aquestes esmenes. Presenta el punt 3. I ara, com
s’ha demanat a Portaveus, obriríem un torn d’intervencions. Recordo el que hem dit de
demanar els torns pel xat, si us plau. Algú ha demanat torn? No m’ha arribat res al xat. Ara
tinc a l’Estefania. Estefania, endavant.
Sra. Estefania Castillo Márquez:
Bona tarda a totes i a tothom que ens escolta pels mitjans. Abans de començar, com a
CUP, m’agradaria transmetre tot el nostre suport a totes les famílies que han perdut
familiars a causa d’aquesta pandèmia. A totes elles, molta força. També volem aprofitar
per agrair públicament a les treballadores de la sanitat l’esforç sobrehumà que estan fent ja
que, malauradament, aquests dies com a societat hem pogut observar les conseqüències
de les retallades i de les privatitzacions, i també a totes les treballadores de cures que
estan a primera línia oferint-nos productes de primera necessitat. Després de la Covid-19,
és possible que mai més sigui igual i que haguem de reconstruir un país que aguantarà la
fragilitat de la soledat, la pobresa i la tristesa com si fos de vidre perquè entre tanta foscor
sempre és saludable veure-hi la llum i aquesta crisi ens permet canviar-ho tot i deixar
enrere allò que ens ha portat fins aquí. Volem avançar en un model en què aquesta
situació no es pugui tornar a repetir. Volem una sanitat forta i una educació pública de
qualitat perquè són aquestes dues les que ens solucionaran la crisi com la que estem vivint
i no pas ni l’exèrcit ni les seves declaracions bel·ligerants com a rodes de premsa diàries.
Seguim convençudes que la [Inintel·ligible, 12:17] la solidaritat i el treball seran l’única
manera de sostenir aquesta crisi. Cal posar-se a treballar per el nou model de país que en
sortirà de tot això, posar la vida per sobre del capital, encara som a temps, treballem-hi.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? No me’n consta cap més, per tant, entenc, llegida aquesta declaració,
assumida per tots els grups municipals, entenc, secretària, que no s’ha de votar, no? No.
D’acord.
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4.- Proposició d’Alcaldia sobre la creació i composició de la nova Comissió
Informativa de l’Àrea de Desenvolupament estratègic de la Vila (DEV), de caràcter
permanent i fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
“Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva
aprovació la proposta següent:
Atès que resulta necessari en concordança amb el Decret d’Alcaldia número 528, de 12 de
març de 2020, procedir a la creació i composició de la nova Comissió Informativa de l’Àrea
de Desenvolupament estratègic de la Vila (DEV), de caràcter permanent, d'acord amb el
que disposen l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 17 i següents i
35 del Reglament Orgànic Municipal, amb l’objecte de dotar a l’Ajuntament d'òrgans
complementaris de participació i control de caràcter assessor, a fi de fer efectiu el dret que
l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
la seva redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa aquesta normativa, correspon al Ple de cada
Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives
d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència, per obeir a l'estructura
de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal a fi de
tractar de temes específics.
Atès que segons aquest precepte legal, aquestes Comissions han d’estar integrades pels
membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en
proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participarhi.
Atès que l’article 60.5, en concordança amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, permeten constituir Comissions Informatives en les que tots els Grups tinguin el
mateix nombre de membres, sempre que en les seves votacions s’apliqui el sistema de vot
ponderat.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme l’onze de
juliol de dos mil dinou va adoptar, entre d'altres acords, el següent:
“4.- Acord sobre la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter
permanent i fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.”
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS
Primer.- Crear la Comissió Informativa, de caràcter permanent
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·

Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament estratègic de la Vila
(DEV)

Segon.- La Comissió Informativa estarà integrada pels membres següents:
- PRESIDENT/A: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui.
- VOCALS: seran designats pels diferents grups municipals que formen part de la
Corporació.
- SECRETARI/A: serà duta a terme per personal designat per la presidència de la comissió
informativa corresponent, quedant recollit en el Decret d’Alcaldia on es nomenin els vocals
de cada comissió.
Tercer.- S’adopta el sistema de vot ponderat, per la qual cosa, a efectes de quòrum es
designaran:
· 4 representants del grup municipal de Grup Municipal Socialista ( PSC )
· 2 representants del grup municipal de Junts per Molins ( JxM )
· 2 representants del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal ( ERC-AM )
· 2 representants del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular ( CUP )
· 1 representant del grup municipal de : Molins Camina – Podem ( Molins Camina –
Podem )
· 1 representant del grup municipal de Molins en Comú ( MEC )
· 1 representant del grup municipal de Ciutadans ( C’s )
I a efectes de votació la representació s’assimilarà a l’existent al Ple de la Corporació:
· 7 representants del grup municipal de Grup Municipal Socialista ( PSC )
· 4 representants del grup municipal de Junts per Molins ( JxM )
· 4 representants del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal ( ERC-AM )
· 3 representants del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular ( CUP )
· 1 representant del grup municipal de : Molins Camina – Podem ( Molins Camina –
Podem )
· 1 representant del grup municipal de Molins en Comú ( MEC )
· 1 representant del grup municipal de Ciutadans ( C’s )
La vàlida celebració de les sessions de les comissions informatives requerirà, en primera
convocatòria la presència de la majoria absoluta dels seus membres, ja siguin titulars o
suplents. Si han transcorregut més de deu minuts des de l’hora prevista a la convocatòria
per a inicial la sessió, serà suficient, independentment del nombre total de membres de la
comissió i en compliment de la legislació local, la presència de tres membres. Aquest
quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió.
Quart.- La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, assumirà les
competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
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març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, atribueix a la
Comissió Especial de Comptes, i es constituirà per a exercir aquestes funcions en
Comissió Especial de Comptes.
Cinquè.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
les previstes per la normativa anteriorment indicada, i s’hauran de sotmetre al seu
preceptiu i previ dictamen els assumptes que s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de
Govern Local, en aquest últim supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així
com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la
Corporació.
Sisè.- A excepció de l'Especial de Comptes, les Comissions Informatives celebraran
reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert pel
Ple i la Junta de Govern Local.
Setè.- Determinar que la Comissió Informativa, durà a terme sessions ordinàries un cop al
mes:
-

Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament estratègic de la Vila (DEV),
els dimecres a les 18:30 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el
ple ordinari.

Vuitè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, i notificar la seva decisió
a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a comptar des
de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret,
procedir al seu nomenament.
Novè.- Difondre el contingut d’aquest acord, 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.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Doncs, ara sí que ja passaríem al punt quatre de l’ordre del dia, és la proposició d’Alcaldia
sobre la creació i composició de la nova comissió informativa de l’Àrea de
Desenvolupament estratègic de la vila de caràcter permanent i fixació de la periodicitat de
les sessions ordinàries. En aquest cas, doncs, és evident que, i sí que ho poso de relleu a
l’explicació que ho saben tots els regidors i regidores i també, doncs, per contextualitzar el
seguit d’acords que vindran a continuació en el que, si no recordo malament, també a més
a més anava acompanyat l’explicació del punt cinc, també, que és la proposició d’Alcaldia
en relació al canvi de nom de les comissions informatives de l’Àrea d’Economia, serveis
centrals, promoció de vila i economia per la comissió informativa de l’Àrea de Serveis
centrals i economia de caràcter permanent i fixació de la periodicitat de les sessions
ordinàries. I, en aquest cas, faig una prèvia introducció abans de donar la paraula al primer
tinent d’alcalde, al Ramon Sánchez, en aquest sentit, que és el fet que, com saben i
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recordaran, doncs, el 6 de març, tot just una setmana abans de decretar pràcticament el
tancament de la vila, es va signar un acord de govern entre dues forces polítiques, el partit
dels Socialistes de Catalunya i Junts per Molins, en el que va representar una ampliació,
un ampliament del govern municipal i, en aquest cas, per tant, al mes de març s’hauria
d’haver donat tot un seguit d’acords com a conseqüència del nou govern municipal, que no
es van donar doncs no es va fer aquell ple municipal i, per tant, avui també aprofitem per
donar compte i aprovar aquelles conseqüències que provenen d’aquell acord de govern
signat el 6 de març. I, ara, per explicar aquests dos punts, cedeixo la paraula al Sr. Ramon
Sánchez de Junts per Molins.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Presenta el punt 4 i 5.
Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Josep Raventós per part de la CUP demana la paraula.
Endavant, Josep.
Sr. Josep Raventós Fornós:
Perdó, és que ara no trobava el botó de l’àudio, estava apagat. Bé, nosaltres farem, en
realitat, una única intervenció en aquest punts, del 4 al 7, perquè entenem que tots van,
com a mínim, políticament, vinculats. I, el primer, és evidenciar una cosa que ja s’ha
evidenciat que és que aquests quatre punts de l’ordre del dia tenen a veure amb la
reincorporació del grup de JuntsxCat al govern, Junts per Molins, en aquest cas, al govern
de Molins. Si no m’equivoco, molt aviat es compliran, si no s’han complert ja, els 18 anys
de presència ininterrompuda del grup convergent al grup municipal, el que suposarà ja un
autèntic record Guinness, com a mínim pel que fa al nostre municipi. Suposo que algú
igual té la temptació d’intentar-nos convèncer de que el grup convergent, sigui amb aquest
nom o amb un altre, no ha estat al govern en el període que va del juny del 19 al març del
2020 però, en tot cas, estarem també segurs que tampoc ha estat a l’oposició ja que, per
entendre’ns, mentre que els grups que sí que estàvem a l’oposició de veritat demanàvem
al govern el document d’inversions de pressupost i no se’ns donava, els regidors de Junts
per Molins el tenien en paper i tamany DIN-A3 al ple municipal. I, com no podria ser d’una
altra manera i també ho constatem, torna Junts per Molins al govern i torna Dipel o DEV, la
seva nova nomenclatura i és curiós perquè, malgrat els regidors del grup Socialista es van
passar bona part del Ple del Cartipàs, de tot just fa set mesos o sis mesos, explicant del
dret i del revés que aquesta àrea no era necessària i que es podia fer tot el que feia
aquesta àrea i de fet era millor fer-ho amb tan sols tres àrees, ben poc han trigat a tornar a
fer aparèixer aquesta àrea. Veurem també si un altre clàssic de la presència convergent al
govern es torna a produir que és la no peatonalització del centre-vila. I, per cert, recordar
que aquesta va ser aprovada per una moció d’emergència climàtica i que el grup Socialista
hi va votar a favor a fer-ho en un període de sis mesos i que van força tard. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep. Tinc demanada la paraula de la Marta Espona per part d’Esquerra
Republicana. Endavant.
Sra. Marta Espona Burgués:
Hola, bona tarda, alcalde, regidores, regidors. Abans de tot, si us plau, voldria enviar una
abraçada per a totes aquelles persones que han patit la mort d’algun familiar i enviar també
un desig de ràpida recuperació per a tots aquells que estiguin patint la malaltia. Vagi per
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endavant que, evidentment, Esquerra Republicana considerem que la promoció de la vila
des del punt de vista econòmic com des de tots els altres punts de vista és importantíssima
i que, en aquest moment que estem vivint, caldrà realment posar-hi molts més recursos i
molta més inventiva per veure com ajudem entre tots plegats que el teixit comercial i
econòmic general de la vila pugui ressorgir i superar aquesta crisi, però anirem bastant en
la línia del que ha comentat el Josep ara. A l’inici d’aquesta legislatura es va plantejar com
una de les prioritats de l’equip de govern la necessitat de reorganitzar i actualitzar el
catàleg dels lloc de treball de la corporació municipal i, per altra banda, es va proposar la
supressió de l’Àrea de Dipel, la regidories i programes de la qual es repartien entre les
àrees restants com una redistribució de les regidories i una disminució del cost econòmic
corresponent també a les places de coordinadors d’àrea. En els mesos següents, ja vam
constatar en aquest ple que el grup municipal de Junts per Molins de Rei defensava la
recuperació d’aquesta àrea i la del càrrec de qui l’havia de dirigir. Veiem, doncs, que la
primera mesura, un cop establert el pacte de govern entre el PSC i Junts per Molins, és
efectivament recuperar l’estructura d’àrees i regidories de la legislatura anterior. Esquerra
Republicana de Catalunya no ha defensat mai la necessitat que els temes relacionats amb
la promoció econòmica de la vila haguessin de tenir una àrea pròpia, no ens reporta res
d’essencial i incorpora un coordinador o coordinadora d’àrea més en un moment en què
encara no s’ha solucionat la situació de molts treballadors i treballadores municipals. Per
altra banda, proposar que la comissió informativa d’aquesta nova àrea es reuneixi el
mateix dia que les altres tres i, per tant, es redueixi la durada de cadascuna, ens sembla
molt poc realista, gens productiu i, òbviament, no deixa espai per a la intervenció dels
altres grups ni que sigui amb preguntes. Entenem que repartir les comissions en diferents
dies és un perjudici pel que fa a la conciliació familiar i laboral, i per a alguns de nosaltres
encara més, però potser aquest aspecte també ens hauria de fer replantejar la quantitat de
comissions i convocatòries. Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya hi
votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Marta. Em consta la paraula del Gerard. Endavant, Gerard.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Bona tarda a tots i a totes. Des de Molins en Comú no podem donar suport a aquesta
proposta, en la línia del que expressàvem fa tres mesos quan realment votava a favor de
que l’àrea desaparegués. En primer lloc, perquè no és el nostre model, nosaltres creiem
que realment aquesta àrea pot estar integrada en una altra banda, en una altra àrea que ja
existia. Nosaltres creiem que l’estructura del personal de l’ajuntament no ha de créixer en
funcions directives, no s’han de crear més àrees amb càrrecs de confiança o càrrecs amb
coordinació i creiem que el que cal és augmentar, reforçar, estructures de treballadors
d’àrees que realment en aquesta crisi sanitària són primordials per la ciutadania. Com deia
la nostra companya, la Marta, d’Esquerra Republicana, creiem que és molt important
apostar pel comerç local, creiem que és molt important apostar per l’economia de Molins
de Rei però creiem que aquesta funció es pot realitzar des dels departaments que realment
ja existien. Llavors, el que sí que creiem és que cal reforçar altres àrees, altres àrees com
les de Mobilitat, com les d’Educació, com les de Cultura, i en aquest sentit l’equip de
govern anterior que no estava format, al menys teòricament, per Junts per Molins i només
estava el PSC, ens havia presentat una proposta de reorganització dels serveis que no
constava aquesta àrea en concret. El que ens agradaria saber és què ha canviat? Què ha
canviat? Res més. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara sí que ha demanat la paraula l’Ana Aroca. Endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Primer de tot, un record per tota la gent que
està patint els efectes de la crisi del Coronavirus i, sobretot, perquè hi ha gent que ha
perdut els seus familiars i que ho estan passant realment molt malament Bé, jo, en línia
també amb el que han dit els meus companys d’oposició, jo crec que no és sorpresa per
ningú, no comparteixo aquest punt, per tant, també votarem en contra. Jo crec que, de fet,
creiem que només Convergència comparteix el punt perquè el propi partit Socialista ja
s’havia mostrat en contra de continuar amb l’Àrea de Dipel. Per una banda, m’agradaria
saber, per tant, quina serà la diferència substancial entre l’antiga Dipel i l’àrea que es crea
avui. Creiem que, si fa uns mesos el partit Socialista no veia necessària la creació
d’aquesta àrea, doncs, el que tenim clar és la dependència actual que té del grup de Junts
per Molins, un grup que entra al govern sense moltes responsabilitats, sense una forta
presència però que va deixant aquestes empentes molt típiques d’ells que sempre...s’han
passat tot un any reclamant aquesta àrea. Jo vull que quedi clar que no es dotarà el lloc de
coordinadora de l’àrea que havia creat fins ara i que ja havíem parlat en plenaris anteriors
que no era un lloc que fos legal. Crec que el govern hauria de centrar-se més, com han dit
també els companys, en arreglar la situació que té l’ajuntament en comptes de crear noves
àrees perquè, a més, no em cap cap mena de dubte de que ja s’estava treballant en la
promoció del comerç i en la promoció de l’economia de Molins de Rei sense que estigués
aquesta àrea. [Inintel·ligible, 30:15] no s’ha fet absolutament res des de que va començar
aquest nou mandat? No ho crec. Oi que no? Per tant, jo crec que, de nou, estem ficant-nos
en un terreny que no ens portarà a cap lloc nou, excepte a incrementar la despesa,
especialment de llocs de directius. Per tant, nosaltres votarem en contra i, per tant, jo crec
que s’acaba complint allò que dèiem en campanya electoral que finalment som els únics
que assegurem que Convergència no estarà en un govern de Molins de Rei.
Sr. Alcalde:
Molt bé. I ara ha demanat la paraula la regidora Laia Cassauba. Endavant, Laia.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña:
Hola a todos. Empezar dando mi pésame a toda la gente que ha perdido a un familiar y
dándole fuerza a la gente que está luchando actualmente contra la enfermedad. Yo,
desgraciadamente, tengo que estar de acuerdo con lo que han dicho la mayoría de mis
compañeros, no acabo de entender por qué después de la nueva organización que se hizo
ahora queremos volver hacia atrás. Yo, lo he explicado varias veces, somos un grupo que
avanzamos hacia delante y volver hacia atrás a cosas que ya habíamos dejado en un
cajón no lo acabo de entender. Tal vez nos lo podáis explicar más adelante pero, bueno,
tampoco creo que nos podáis llegar a convencer. Al final, se acaba por ver lo que ya
sabíamos todos. Yo, al principio del mandato, le deseé al equipo del gobierno mucha
suerte y mucha seguridad para poder gobernar en minoría y, al final, solo demuestran que
no son capaces. Al final, vemos a los convergentes que vuelven al gobierno, cosa que
tampoco nos sorprende mucho ya que, al final, su papel en el ayuntamiento hasta el día
que han entrado en el gobierno ha sido el de apoyar todas las medidas del PSC y el de
defenderles incluso en algún que otro pleno, cosa que creo que por ellos mismos ya
pueden hacer. Así que, nada, simplemente desearos suerte otra vez, a ver si esta vez sí
que funciona y mucho ánimo y enhorabuena al Sr. Juan Ramon Casals…¡ay! Ramon
Sánchez, perdón, perdón, es el exalcalde, disculpa, os llamáis igual.
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Sr. Alcalde:
No exactamente. Molt bé, jo crec que ha quedat sentit el tema, jo crec que al final...bé, crec
que han parlat tots els grups municipals. Endavant, Ramon Sánchez, ara sí.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies, alcalde. Bé, veig que, per molt que canviem de nom, continuareu dient-nos
convergents, no tinc cap problema, no en tinc cap de problema, mai renegaré del llegat
polític de l’antiga Convergència, mai, mal que us pesi. El país que tenim avui és gràcies a
aquells anys de Convergència, us agradi o no, per tant, malauradament continuem estant
on estem i, per tant, convençuts del que es va fer políticament va ser un encert. Un país
que no tenia estructura amb un president que es dedicava a viatjar pel país i a recórrer
empreses i a emportar-se empreses quan viatjava i que, evidentment, va construir un país
sòlid. Una altra cosa és el que ha vingut com a partit, d’això no en parlaré perquè també
estic en contra, faltaria més. Dit això, lamentablement, veig que hi ha un desconeixement
enorme del que significa l’antiga àrea de Dipel i la nova àrea de Desenvolupament
estratègic de la vila. Desenvolupament estratègic de la vila, paraules que per sí soles jo
crec que ja diuen molt i em volgut precisament donar-li aquest impuls i hem volgut sobretot
que precisament la presidència la tingués el PSC perquè també incorporar una altra mirada
ja que aquesta presidència sempre havia estat en mans de l’antiga Convergència,
certament. Jo crec que l’Àlex amb la seva mirada, també com a home d’empresa, també
crec que ens pot aportar molt en aquest futur d’aquesta àrea i és evident que aquesta àrea
es va crear, pel qui no ho sàpiguen i veig que no ho saben, perquè precisament quan les
empreses s’adreçaven a aquest ajuntament no sabíem com fer-ho, no sabíem com
s’havien d’acompanyar i en aquells moments es va crear aquesta àrea precisament per fer
aquest acompanyament a les empreses. Un acompanyament que ha donat molts bons
fruits, que ha fet que Molins de Rei tingués taxes d’atur molt minses, que tingués una sèrie
d’aspectes i que fos reconeguda, sobretot amb l’índex de perduració d’empreses de nova
creació en un període de menys de tres anys, que fos el més alt de la seva província, o
també amb taxes de reducció de l’ocupació. Per tant, ha sigut una àrea que ha treballat de
portes enfora i que possiblement vostès no han entès ni entendran però que nosaltres a la
nostra anirem fent, intentarem anar reduint l’ocupació, intentarem continuar treballant
perquè més empreses vinguin a Molins i quan durant la campanya parlàvem de crear el
clúster del vehicle elèctric que espero que properament igual alguna noticia els podem
donar, això no és casualitat, això no és perquè ens aixequem un dia i veiem que som un
poble meravellós i les empreses venen, no senyors. Aquí hi ha una feina molt gran al
darrere de visitar moltes empreses, de crear xarxa i de crear empatia amb l’empresa, això
és el que ha fet aquesta àrea, això és el que han fet els tècnics, això és el que s’ha fet
durant molts i molts anys i això és el que volem continuar fent, i gràcies a Déu que s’ha
pogut recuperar aquesta àrea perquè en aquests moments en els que estem ara, aquesta
àrea crec que prendrà una importància cabdal. Haurem de fer, i aquí espero que tots
vostès hi siguin, esforços molt grans perquè els comerços i les empreses puguin tirar
endavant. Hi haurà molts comerços que possiblement no obriran les portes i haurem de
veure com generem nova manera de treballar, noves dinàmiques de comerços, nous
comerços i noves maneres de vendre i això jo entenc que enter tots serem capaços
d’arribar a consensos per poder arribar a polítiques noves i en això estic convençut que
aquesta àrea i els seus treballadors i treballadores tenen molt a dir. Han parlat de
coordinadors...però si ja estan, no hem de posar cap coordinador nou. No sé ni el que no
han entès. Jo ho deixaria aquí perquè crec que han barrejat moltes coses, han parlat de la
peatonalització, de l’entrada al govern, d’ajuts que no seria bo pel municipi o que no seria
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bo per aquest ajuntament. Doncs, la peatonalització està clar, Sr. Raventós, que si no ho
vam acabar traient i vostè ho sap és perquè ens van faltar tècnics i ens va faltar sobretot
un model clar de com volíem enfocar aquesta peatonalització i en això vostès i
nosaltres...sí, ja pot dir que no però era així. Sap que el model com volíem fer front a
aquesta peatonalització no era el mateix, vostès volien un model i nosaltres en volíem un
altre i en això no ens vam posar d’acord però la peatonalització és evident que haurà de
ser un dels elements centrals i troncals d’aquesta legislatura i ho haurem de posar sobre la
taula, és evident i, per tant, crec que en parlarem molt de peatonalització i estic convençut
que arribarem a acords, com no pot ser d’una altra manera però no ens vàrem posar
d’acord en com volíem enfocar aquest aspecte. I, per tant, jo ho deixo aquí, espero que
aquesta nova àrea sigui tan profitosa com va ser l’antiga Dipel i que les empreses
continuïn apostant per Molins de Rei, si ells omplen els nostres polígons tindrem més IAE,
tindrem més ingressos i, per tant, podrem generar més riquesa per la nostra vila. Això és el
que hem de continuar fent i això és el que nosaltres volem pel nostre municipi.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, no havíem acabat, hem fet, hem acabat el primer torn, hi ha dues paraules
demanades, de moment. Primer, la Sra. Ana Aroca, després intervindrà el Josep Raventós.
Endavant, Sra. Aroca.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Ara, perdó, és que el tema de l’àudio...bueno, és tot nou, com has dit abans. Bé, jo crec
que els 21 regidors i regidores que estem avui aquí estem d’acord en com s’ha de treballar
amb les empreses, els comerços i què es pot fer per l’ocupació i què volem i quin tipus de
vila volem, bueno, quin tipus de vila, no però sí que volem el millor per la nostra vila. El que
jo també crec que estem d’acord la majoria és que no cal crear una àrea per fer tot això
perquè este segurs que es pot treballar molt bé sense que calgui aquesta nova àrea. A mi
em fa gràcia que treguis tant de pit per la...quan dius que l’únic país, que el país que tenim
ara és gràcies a l’antiga Convergència quan, si vols, podem parlar del país que tenim ara
que és el país que major retallades pressupostàries ha fet sobretot en Educació i Serveis
socials de tota Espanya, és el país on hi ha més nombre de barracons i alumnes en
barracons de tota Espanya, és el país on hi ha més grau de privatització de la sanitat i
l’educació d’arreu, on hi ha més “cames” en hospitals privats que en públics que a la resta
del país, on hi ha un 25% de pobresa infantil, bueno, no sé podríem seguir, Ramon,
repassant quin tipus de Catalunya tenim avui gràcies a qui i, per tant, és un dels principals
motius pels quals a nosaltres no ens agrada particularment que Convergència estigui un
cop més, després de 18 anys...sí que han estat interromputs perquè durant un any no han
estat al govern però gairebé ininterromputs, com ha dit el regidor Raventós en la seva
primera intervenció i, per tant, no ens fa cap gràcia. Perquè, a més, fins ara, potser hem
compartit molts punts de les coses que s’han presentat al Plenari, altres no, però jo crec
que hem estat més d’acord amb el govern en l’últim any del que havíem estat en el mandat
anterior i crec que ara començarem a notar com el principal desacord torna en els punts
dels plenaris veniders. Ja per acabar i fent esment a aquesta nova regidoria Tecnologies
4.0 que has comentat, doncs, benvinguda sigui aquesta regidoria si serveix també per fer
arribar les tecnologies a tots aquells alumnes que no han pogut començar el curs escolar
en condicions de normalitat perquè no tenen accés als mitjans electrònics amb els quals
s’ha decretat que poden continuar el curs escolar. Doncs, amb aquesta nova regidoria,
també pensi amb tota aquesta gent que està fora del sistema actualment per culpa de la
bretxa tecnològica i digital que els efectes que està tenint en aquests moments són molt
greus.
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Sr. Alcalde:
Com he dit, és el torn del Sr. Raventós, després hi ha dues paraules més. Endavant,
Josep.
Sr. Josep Raventós Fornós:
Bona tarda de nou. Seré molt breu, a mi, jo he de reconèixer que podria dir que em sorprèn
l’al·legat prou convergent que ha fet el Ramon però tampoc em sorprèn massa, en tot cas,
em subscric a les paraules que ha dit l’Ana Aroca i em sorprèn que algú que ha posat a un
individu com Boi Ruiz al davant de la Conselleria de Sanitat pugui treure pit, estem pagant
les conseqüències d’un dels sistemes sanitaris més privatitzats d’Europa. En tot cas i
tornant a posar els peus a la vila que és el que ens toca, jo volia fer dos comentaris perquè
el grup de Junts per Molins juga, ja ho ha fet històricament, una mica com intentar passar
el missatge de que si no s’està d’acord amb l’àrea de Dipel és que no s’està d’acord amb
que s’atengui a les empreses, amb que no s’està d’acord que s’atengui al comerç, amb
que no s’està d’acord amb que hi hagi un clúster de mobilitat elèctrica, amb que no s’està
d’acord amb una sèrie de coses que no són veritat i quan va començar la nova legislatura i
el nou govern del PSC, en aquells moments en minoria, va plantejar la nova estructura
municipal, jo recordo la nostra intervenció del nostre grup municipal en aquell ple dir que
ens agradava la nova estructura municipal perquè es mantenia l’essència del que aportava
de bo Dipel en totes aquestes consideracions sense tenir l’àrea que és el que nosaltres
havíem...nosaltres i tanta altra gent d’altres grups municipals havia defensat a la Sala de
Plens. Si se’m permet dir-ho així, els que estan obcecats amb que aquesta àrea existeixi
com a tal són vostès, no passa res, ja...tota l’estona ho fem girar al voltant de la mateixa
qüestió però és que és així. I vull acabar, un cop més, tornant a parlar de peatonalització
perquè l’amic Ramon Sánchez fa veure que això és com un malentès entre ells i nosaltres,
escolti, en tot cas, vostès han tingut un malentès primer amb un tripartit amb Iniciativa i
Esquerra que els seus socis de govern volien que es peatonalitzés i semblaria que van ser
vostès els que no, els que ho van impedir. Després, també en un govern, en la primera
versió de la sociovergència, en què, quan hi havia mocions, jo recordo una moció
d’Esquerra Republicana per Catalunya Molins de Rei demanant la peatonalització en què
eren vostès els que votaven en contra i n’hi va haver una tot just fa set mesos
d’emergència climàtica que demanava la peatonalització del centre-vila i van ser vostès els
únics que no van votar-hi a favor, amb lo qual jo crec que no és un malentès entre vostès i
nosaltres, és un malentès entre vostès i la peatonalització i, escolti, no passa res per estarhi en contra, no passa res, si vostès hi estan en contra, diguin-lo obertament però és que,
al final, tampoc cal ser gaire llest, si em permet dir-ho així, per arribar a la conclusió de que
són vostès els que tenen un problema amb la peatonalització i són vostès els que hi estan
en contra perquè és evident. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Ara seria el torn del Sr. Gerard de Molins en Comú. Endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Bé, subscric totes les paraules que ha dit el meu company Josep i la companya Ana Aroca.
Benvolgut Ramon, una mica seguint el fil aquest que comentava el Josep, el fet de que
sempre expressi que la resta de forces polítiques no entenen en el seu argumentari la
promoció, l’economia, no és cert. El que passa és que nosaltres als tècnics sí que els
volem, no volem que desapareguin els tècnics municipals, ja ens va bé que estiguin els
tècnics municipals, la feina l’estan fent, la reconeixem, el que no ens queda clar és aquesta
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necessitat...no entenem aquesta necessitat de crear una àrea i una nova coordinació
d’aquesta àrea, ja estava integrat, per tant, seguint una mica el fil del que comentaven tots,
estaven fent feina, no? Se suposa que aquest any sencer han estat fent feina i, per tant, no
veiem aquesta necessitat. Quant a la peatonalització del centre de vila és cert, ja ho vam
debatre en un ple i es va aprovar pel ple, per tant, no cal buscar quina serà la diferència
perquè ja està aprovat. Per tant, el que se li demana al govern és que executi allò que el
plenari ha aprovat, per tant, el que ens agradaria és que realment ho executessin. I, a més
a més, aquesta crisi sanitària el que posa al centre de tot plegat és la salut, la salut, la vida,
i la vida vol dir començar a fer les coses de manera diferent i començar a fer les coses
diferents vol dir la mobilitat, estudiar-ho d’una altra manera diferent i vostès han d’entendre
que la mobilitat, el comerç, la indústria i tot el nostre consum ha de variar i pot ser un bon
moment sortint d’aquesta crisi de començar a implementar aquelles mesures per reduir
l’impacte en el medi ambient de les nostres activitats. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Ara seria el torn de la Marta Espona per part d’Esquerra Republicana. Endavant.
Sra. Marta Espona Burgués:
Gràcies. Seré molt breu. Jo diria que una de les paraules que ha utilitzat el Ramon en el
moment de fer la presentació d’aquest punt ha estat la paraula transversalitat.
Precisament, transversalitat el que significa és que els tècnics, totes les persones que
treballen, treballin conjuntament, independentment de si estan adherits a una àrea o no, es
poden barrejar regidories, es poden barrejar àrees, es poden barrejar programes. Per tant,
no és una qüestió essencial treballar per la promoció de la vila el fet de que hi hagi una
àrea especial que reuneixi tots aquests programes o regidories o les iniciatives que h
puguin sortir i, tant de bo, n’hi hagi moltes a partir d’ara per realment donar l’empenta que
tots plegats necessitem però si ens creiem la paraula transversalitat, jo en soc una ferma
defensora i crec que es posa molt poc en pràctica, si ens la creiem realment es pot
avançar molt i per això no cal crear àrees noves, ja en tenim tres i es pot treballar
transversalment igual. Gràcies.
Sr. Alcalde:
No em consta cap paraula més demanada, per tant, en aquest sentit, faré jo una petita
intervenció també com a grup municipal Socialista i tancaria aquest segon torn
d’intervencions en Ramon Sánchez. Mirin, per al·lusions, dos tipus d’al·lusions que han fet,
una respecte el que era el paper del fins ara grup que ocupava tot el govern municipal i,
per tant, el grup municipal Socialista, i després també respecte les apreciacions que fan
vostès de si aquest govern complirà o no complirà els acords de la Sala de Plens. Si em
permeten, respecte aquest tema, no s’han de posar en qüestió els acords, els acords de
les mocions estan presos i, si l’acord deia estudiar la peatonalització del centre de la vila,
aquest acord es portarà a terme i, si es deia aprovar i fer efectiva la peatonalització del
centre de la vila, aquest conjunt del Consistori està obligat a executar-ho per l’acord pres a
la Sala de Plens. Escoltin, permetin-me que els digui, igual que estàvem obligats a fer, a
penjar pancartes sobre el que el govern que hi havia no havia votat a favor i per raó
democràtica s’havia posat i s’havia penjat aquesta pancarta durant tot el temps. Per tant,
no qüestionin ara la predisposició a complir el que acorda la Sala de Plens. A l’inici del
mandat, en el tomb del més d’octubre, es va aprovar una moció que aprovava penjar una
pancarta sobre un tema respectiu sobre el que l’alcalde i l’equip de govern no va votar a
favor i s’ha respectat i s’ha executat i aquesta pancarta continua penjada al segon pis de
l’ajuntament. Per tant, executarem i estudiarem però, escoltin, com que el que és important
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són les polítiques, permetin-me que els digui, aquí sí que hi ha una clara voluntat
d’executar polítiques en dues direccions, recolzar la recuperació econòmica, recolzar la
cohesió social. I, per tant, a partir d’aquí el com es fa o amb quina via s’executa, aquest
govern només tenia clara una des del maig, des del 15 de juny que vostès em van escollir
alcalde, uns quants i els altres ho van permetre amb l’abstenció, i que des de llavors
només mantenia un únic discurs, la voluntat d’aconseguir un govern fort i estable per
Molins de Rei. I, escoltin, jo des d’aquesta perspectiva ho he anat dient en més d’una
ocasió, i agraeixo la predisposició en aquest sentit del grup municipal de Junts per Molins
per avançar i parlar i abordar com es podia enfortir aquest govern. I això no és un punt i
final, ara el que fem és les conseqüències d’un pacte que, en aquest sentit, comporta una
organització diferent de l’ajuntament que en cap cas comporta el que diuen, ni més
personal de confiança, perquè aquest govern també ha reduït el personal de confiança, ni
tampoc la incorporació de més tècnics ni tampoc anar contra el treball transversal que
s’executarà. Per tant, des del meu punt de vista, permetin-me defensar en aquest sentit els
acords que portarem avui a aquesta Sala de Plens virtual com a conseqüència d’aquest
nou govern municipal que el que fa és donar més fortalesa i obert al diàleg igualment. I
amb això sí que m’agafo molt perquè, de vegades, sembla que no sigui així, les paraules
de la regidora Aroca que deia “fins ara havíem estat més d’acord amb aquest govern que
mai”, treballarem perquè així sigui, treballarem perquè aquesta dinàmica continuï i els faig
una crida a tots, venen temps que necessitem estar tots més d’acord, venen temps difícils
en els que tat de bo puguem trobar entre tots més punts d’acord dins dels nostres marcs
d’actuació i dintre de les nostres voluntats polítiques, evidentment. I ara, si vol tancar el
torn, Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Jo crec que ja ho hem dit tot, està clar que en aquest punt no ens hem posat d’acord mai i
no ens posarem d’acord, per tant, nosaltres intentarem convèncer.-los a vostès de que
vostès estan equivocats i que nosaltres tenim raó però, si més no, no es tracta de tenir raó
o no tenir-la, es tracta de treballar per la vila des de diferents punts de vista. Nosaltres
creiem que tenir aquesta àrea ens aporta aquest valor afegit, aquest valor d’intentar de
forma constant entendre una empresa, entendre les seves necessitats, estar al costat,
recolzar-lo i sobretot que tinguin una referència, una àrea que sigui referent i que tinguin
clar on es poden adreçar. Això és el que ha passat els últims anys i això és el que
nosaltres hem impulsat perquè continuï passant. Sí, Sra. Aroca, comparteixo totalment que
la nova regidoria que hem creat amb tecnologies 4.0 haurà de tenir un paper important en
aquest sentit i per això l’hem creada i també per impulsar molts àmbits que ja s’estaven
desenvolupant dintre de la regidoria d’Empresa però l’hem volgut treure, precisament, per
donar-li un impuls més gran i que aquesta transformació digital de la nostra vila sigui una
realitat i que ho sigui tant en l’èxit docent com també el reixat d’empreses, comerços o
entitats. És a dir, el que volem es adreçar aquesta transformació digital a la ciutadania en
ple, per tant, aquesta és la voluntat, tenim un llarg camí a dur a terme i sí que, en la
mesura del possible, demano a tothom que sempre que tingui voluntat de sumar-s’hi,
voluntat d’aportar idees per com anar transformant o fent aquesta transformació digital,
està clar que enter tots crec que és una regidoria que pot donar un impuls també com a
marca de municipi, com a Molins de Rei, i aquí jo crec que hauríem de ser també referents
i en aquesta línia alguna cosa ja hem anat treballant amb la Universitat de Barcelona per
poder crear algun tipus d’aliança i poder desenvolupar un acord marca amb ells per a
desenvolupar aquestes tecnologies. Per tant, ens espera també molta feina i espero que
amb aquesta nova regidoria puguem impulsar aquest coneixement més ampli d’aquesta
transformació digital que ens...que ja tenim aquí al costat i que la tenim envoltant-nos. Per
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tant, espero que amb aquesta creació d’aquesta àrea puguem seguir impulsant totes
aquestes polítiques del comerç, d’ocupació i d’empresa per tenir un Molins de Rei més
cohesionat i socialment més potent.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Així, arribaríem a la votació que, evidentment, malgrat l’explicació, l’hem de
fer per separat. Votació punt 4. Votació punt 5.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

11

Abstencions

10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta d’Alcaldia per
11 vots a favor del PSC (7) i JxM (4) i 10 vots en contra d’ERC (4), la CUP (3), Molins
Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1).
5.- Proposició d’Alcaldia en relació al canvi de nom de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia (SCPE), per Comissió
Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), de caràcter permanent i
fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
“Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva
aprovació la proposta següent:
Atès que resulta necessari en concordança amb el Decret d’Alcaldia número 528, de 12 de
març de 2020, procedir al canvi de nom de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis
Centrals, Promoció de la Vila i Economia (SCPE), per Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC), de caràcter permanent, d'acord amb el que disposen
l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 17 i següents i 35 del
Reglament Orgànic Municipal, amb l’objecte de dotar a l’Ajuntament d'òrgans
complementaris de participació i control de caràcter assessor, a fi de fer efectiu el dret que
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l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
la seva redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa aquesta normativa, correspon al Ple de cada
Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives
d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència, per obeir a l'estructura
de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal a fi de
tractar de temes específics.
Atès que segons aquest precepte legal, aquestes Comissions han d’estar integrades pels
membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en
proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participarhi.
Atès que l’article 60.5, en concordança amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, permeten constituir Comissions Informatives en les que tots els Grups tinguin el
mateix nombre de membres, sempre que en les seves votacions s’apliqui el sistema de vot
ponderat.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme l’onze de
juliol de dos mil dinou va adoptar, entre d'altres acords, el següent:
“4.- Acord sobre la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter
permanent i fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.”
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l’adopció del següents:
ACORDS
Primer.- Fer efectiu el canvi de nom de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis
Centrals, Promoció de la Vila i Economia (SCPE), pel nom de :
·

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), de
caràcter permanent.

Segon.- La Comissió Informativa estarà integrada pels membres següents:
- PRESIDENT/A: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui.
- VOCALS: seran designats pels diferents grups municipals que formen part de la
Corporació.
- SECRETARI/A: serà duta a terme per personal designat per la presidència de la comissió
informativa corresponent, quedant recollit en el Decret d’Alcaldia on es nomenin els vocals
de cada comissió.
Tercer.- S’adopta el sistema de vot ponderat, per la qual cosa, a efectes de quòrum es
designaran:
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· 4 representants del grup municipal de Grup Municipal Socialista ( PSC )
· 2 representants del grup municipal de Junts per Molins ( JxM )
· 2 representants del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal ( ERC-AM )
· 2 representants del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular ( CUP )
· 1 representant del grup municipal de : Molins Camina – Podem ( Molins Camina –
Podem )
· 1 representant del grup municipal de Molins en Comú ( MEC )
· 1 representant del grup municipal de Ciutadans ( C’s )
I a efectes de votació la representació s’assimilarà a l’existent al Ple de la Corporació:
· 7 representants del grup municipal de Grup Municipal Socialista ( PSC )
· 4 representants del grup municipal de Junts per Molins ( JxM )
· 4 representants del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal ( ERC-AM )
· 3 representants del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular ( CUP )
· 1 representant del grup municipal de : Molins Camina – Podem ( Molins Camina –
Podem )
· 1 representant del grup municipal de Molins en Comú ( MEC )
· 1 representant del grup municipal de Ciutadans ( C’s )
La vàlida celebració de les sessions de les comissions informatives requerirà, en primera
convocatòria la presència de la majoria absoluta dels seus membres, ja siguin titulars o
suplents. Si han transcorregut més de deu minuts des de l’hora prevista a la convocatòria
per a inicial la sessió, serà suficient, independentment del nombre total de membres de la
comissió i en compliment de la legislació local, la presència de tres membres. Aquest
quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió.
Quart.- La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), assumirà
les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, atribueix a la
Comissió Especial de Comptes, i es constituirà per a exercir aquestes funcions en
Comissió Especial de Comptes.
Cinquè.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
les previstes per la normativa anteriorment indicada, i s’hauran de sotmetre al seu
preceptiu i previ dictamen els assumptes que s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de
Govern Local, en aquest últim supòsit quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així
com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la
Corporació.
Sisè.- A excepció de l'Especial de Comptes, les Comissions Informatives celebraran
reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert pel
Ple i la Junta de Govern Local.
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Setè.- Determinar que la Comissió Informativa, durà a terme sessions ordinàries un cop al
mes:
-

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), els
dimecres a les 18 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple
ordinari.

Vuitè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, i notificar la seva decisió
a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a comptar des
de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret,
procedir al seu nomenament.
Novè.- Difondre el contingut d’aquest acord, 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.”
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

Abstencions

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

11

10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta d’Alcaldia per
11 vots a favor del PSC (7) i JxM (4) i 10 abstencions d’ERC (4), de la CUP (3), Molins
Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1).
6.- Proposició d’Alcaldia sobre el canvi en el nomenament de representants a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
“Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva
aprovació la proposta següent:
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Atès que resulta necessari en concordança amb el Decret d’Alcaldia número 528, de 12 de
març de 2020, procedir al canvi en el nomenament de representants a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, en compliment del que disposa l'article 38.c) del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, resulta necessari procedir al nomenament dels representants
municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les que aquest
municipi forma part.
D’acord amb l’ofici de l’Àrea Metropolitana de Barcelona rebut en data 4 de juliol de 2019:
“D’acord amb les dades que han servit de base en les darreres eleccions municipals,
correspon a aquest municipi la representació de dos membres, un dels quals, d’acord amb
l’article 6.1 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’AMB, és l’alcalde o alcaldessa com a
membre nat del Consell Metropolità, i l’altre ha de ser designat per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació. Si cap dels candidats no assoleix aquesta
majoria, ha de ser designat un regidor o regidora de la llista més votada en les eleccions
municipals.”
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme l’onze de
juliol de dos mil dinou va adoptar, entre d'altres acords, el següent:
“6.- Acord sobre nomenament de representants a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
-

...//...

Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en el Consell Metropolità de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona junt amb l’Alcalde d’aquest Ajuntament, Sr. Xavi Paz
Penche, del grup Municipal Socialista ( PSC ), que és membre nat, el regidor del Grup
Municipal Socialista ( PSC ), Sr. Miguel Zaragoza Alonso.
- ...//...”
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en el Consell Metropolità de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona junt amb l’Alcalde d’aquest Ajuntament, Sr. Xavi Paz
Penche, del grup Municipal Socialista (PSC), que és membre nat, el regidor del Grup
Municipal de Junts per Molins (JxM), Sr. Ramón Sánchez Gil.
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidor/s i Regidora/es afectat/des i al corresponent
ens supramunicipal, pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre-la, 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.”
Pàg. 23/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara sí que passem al punt sis i al punt set. Si els sembla, també faria una explicació
conjunta d’aquests dos punts. Presenta el punt 6 i 7. Per tant, explicat el punt cinc, perdó,
sis i set, s’obriria el torn d’intervencions. Sra. Aroca i, després, Marcel López. Els dos m’ho
han demanat per...recordo el xat, eh! Ana. Endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Sí, perdona però pensava que seria ràpid en tallar els torns de paraula [Inintel·ligible,
01:05:57] que no hi havia res al xat. Gràcies per la paraula. Jo no entraré a valorar qui són
els representants, ja ho he dit en altres ocasions que cada govern s’autoorganitza en
aquest sentit com estima. El que sí que faré incís és el que també he comentat en altres
ocasions que s’ha fet aquest tipus de votació sobre representants dels òrgans col·legiats
d’altres administracions és la necessitat de retre comptes a la ciutadania de Molins de Rei
de què fan els nostres representants en altres administracions o en entitats
supramunicipals, més aviat, de quins acords prenen, de quins debats tenen, etcètera i
especialment, si pot ser, parlar-ho amb nosaltres prèviament a les reunions i després. Jo
recordo que únicament en els darrers temps i a causa de l’entrada del municipi de Molins
de Rei en la Zona tarifaria de la primera corona és quan hem tingut oportunitat de tenir
aquestes reunions prèvies a reunions, en aquest cas, amb l’AMB i, per tant, jo crec que és
molt necessari que aquest retiment de comptes cap a la ciutadania de Molins de Rei de
què fan els nostres representants en aquest òrgans col·legiats, de què voten i de què
debaten i, fins i tot, per què no, posar a qüestió de la ciutadania algunes coses és molt
important perquè, al final, aquestes entitats supramunicipals queden reduïdes a
confrontacions de partits polítics que hi ha allà ficats, vot únic, decisions que en moltes
ocasions poc o res tenen a veure amb la qüestió municipal pura i dura i, al final, els nostres
representants a l’AMB i en qualsevol altre òrgan i en qualsevol altra administració
supramunicipal el que estan representant no és el seu partit, és el municipi de Molins de
Rei. Per tant, jo ho torno a demanar, amb l’entrada de la Zona 1 ja s’ha obert un camí i
espero que això no s’aturi aquí, que continuï i que cada cop sigui més normal veure que
els nostres representants en aquests òrgans ens passen un bon retiment del que fan allà.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Tindria, si no m’equivoco, la paraula demanada el Sr. Marcel López. Endavant,
Marcel.
Sr. Marcel López Estalella:
Sí, moltes gràcies. Bona tarda o bon vespre a tothom, sobretot als que ens escolten i ens
veuen pel canal de YouTube. La meva intervenció és molt ràpida i senzilla i és en
referència al punt número sis de la representació de l’AMB. Nosaltres mantindrem la
coherència amb el que ja vam votar el mes de juliol i, per tant, votarem en contra.
Sr. Alcalde:
No tinc cap paraula més demanada. Doncs, jo crec que no cal ni tancar el torn. Passaríem
a la votació. Votació punt 6. Votació punt 7.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

Vots en contra

Abstencions

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

11

4

6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta d’Alcaldia per
11 vots a favor del PSC (7) i JxM (4) i 4 vots en contra d’ERC (4) i 6 abstencions de la
CUP (3), Molins Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1).
7.- Proposició d’Alcaldia sobre el canvi en el nomenament de representants a la
resta d’òrgans col·legiats supramunicipals.
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
“Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva
aprovació la proposta següent:
Atès que resulta necessari en concordança amb el Decret d’Alcaldia número 528, de 12 de
març de 2020, procedir al canvi en el nomenament de representants a la resta d’òrgans
col·legiats supramunicipals, en compliment del que disposa l'article 38.c) del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, resulta necessari procedir al nomenament dels
representants municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les
que aquest municipi forma part.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme l’onze de
juliol de dos mil dinou va adoptar, entre d'altres acords, el següent:
“7.- Acord sobre el nomenament de representants de la resta d’Òrgans col·legiats
supramunicipals.”
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
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ACORDS:
Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en els següents òrgans
col·legiats supramunicipals als regidors i regidores següents:
· CONSORCI LOCALRET
- Sr. Jordi Pradell Obiols, del Grup Municipal Junts per Molins (JxM)
· CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
- Sra. Carme Madorell Colomina, del Grup Municipal Junts per Molins (JxM)
- Suplent: Sr. Alejandro Herrero Basangé, del Grup Municipal Socialista (PSC)
· FUNDACIÓ INFORM
- Sr. Alejandro Herrero Basangé, del Grup Municipal Socialista (PSC)
· PATRONAT LOCAL DE L’HABITATGE
- Sr. Josep M. Puiggarí Troyano, del Grup Municipal Socialista (PSC)
- Suplent: Ramón Sánchez Gil, del Grup Municipal Junts per Molins (JxM)
· PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
- Sr. Jordi Pradell Obiols, del Grup Municipal Junts per Molins (JxM)
· COMISSIÓ EXECUTIVA I PLE DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DEL BAIX
LLOBREGAT
- Sr. Alejandro Herrero Basangé, del Grup Municipal Socialista (PSC)
· AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ – AMTU- Sr. Alejandro Herrero Basangé, del Grup Municipal Socialista (PSC)
- Sr. Miguel Zaragoza Alonso, del Grup Municipal Socialista (PSC)
· COMISSIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC COMARCAL
- Sra. Carme Madorell Colomina, del Grup Municipal Junts per Molins (JxM)
· CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL BAIX LLOBREGAT (CONSELL
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT)
- Sr. Alcalde Xavi Paz Penche, del Grup Municipal Socialista (PSC)
- Suplent: Sr. Alejandro Herrero Basangé, del Grup Municipal Socialista (PSC)
· ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
- Sr. Ramón Sánchez Gil, del Grup Municipal Junts per Molins (JxM)
Segon.- Comunicar aquest acord als regidor/s i regidora/es afectat/des i al corresponent
ens supramunicipal, per al seu coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre-la, 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.”
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

Abstencions

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

11

10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta d’Alcaldia per
11 vots a favor del PSC (7) i JxM (4) i 10 abstencions d’ERC (4), de la CUP (3), Molins
Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1).
8.- Proposta d’Alcaldia d’adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica
dels municipis de Catalunya elaborada per l’Associació Catalana de Municipis ACM i
la Federació de Municipis de Catalunya FMC.
PROPOSICIÓ D’ALCALDIA
“Xavi Paz Penche, alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’Ajuntament per a la seva
aprovació la proposta d’adhesió següent:
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) han volgut fer un pas més en el conjunt d’iniciatives dutes a terme des de
l’inici de la pandèmia. Ell passat dia 20 de març van promoure el manifest
#AturemlaCovid19, i on les dues entitats presenten un paquet de propostes per a fer front a
la crisi de la COVID-19, adreçades al conjunt d’administracions.
El document, en format de decàleg o paquet de propostes, planteja tot un conjunt d’accions
concretes a efectuar per part de totes les administracions amb l’objectiu de reforçar el
sistema sanitari, abordar la crisi social i les necessitats de les persones més vulnerables, i
fer front a la crisi econòmica.
La COVID-19 ens ha portat tres crisis alhora: una sanitària, amb una fortíssima pressió cap
al sistema en general i els hospitals en concret; una crisi social, especialment amb les
persones grans i col·lectius més vulnerables; i una crisi econòmica, amb centenars de
milers d’empreses, autònoms i treballadors sense ingressos, i amb les mateixes, sinó més,
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despeses a les que fer front. I és en aquest sentit que es centren les 55 propostes de
consens del municipalisme català.
El caràcter de les propostes que conté el Decàleg aborden no únicament l’atenció a
l’emergència, què és molt important, sinó que van més enllà, per tal de sortir de la forma
més segura, ràpida i resilient de les tres crisis esmentades.
Atès que la principal preocupació del municipalisme són les persones, tots els punts del
Decàleg estan enfocats a la millora social i econòmica necessària per sumar des de tots
les administracions. Per això, ara és l’hora d’actuar en comunitat i de defensar tots els
col·lectius. Cal actuar amb rapidesa per superar la crisi sanitària i mirar cap al futur per
superar-la proactivament.
En l’àmbit sanitari, el municipalisme català aposta per la prevenció contra la pandèmia
(també davant possibles brots futurs), mitjançant els tests massius, el manteniment del
confinament, amb la línia del que demanen els experts epidemiològics, i el reforç del
sistema sanitari, tant pel que fa als professionals, qui han de disposar d’equips de
protecció, recursos i reconeixement, com els pacients, incorporant les residències al
sistema de salut, per tal de millorar la coordinació, l’atenció i la transparència en la gestió.
Pel que fa a la crisi social, el municipalisme català proposa l’establiment d’un pla de
contingència social, que prioritzi i doni recursos i eines per als col·lectius més vulnerables
que han patit la pandèmia, i que prevegi també, la derivada social i laboral del previsible
increment d’atur i situacions de precarietat, en l’àmbit familiar, menors i de dependència,
per tal d’anticipar-se a les necessitats de les persones que més pateixen.
En definitiva, el Decàleg municipalista demana reorientar totes les polítiques públiques a
l’atenció social i a la generació d’ocupació, estable, segura i de qualitat, per no cronificar la
crisi social, després de la crisi sanitària. En aquest sentit són especialment sensibles les
polítiques d’habitatge social, amb la suspensió dels desnonaments i les ajudes per fer front
al pagament de subministres, hipoteques i lloguers, entre d’altres.
I finalment, en l’àmbit de la crisi econòmica, el municipalisme català reclama la
flexibilització de la regla de despesa, per tal que les administracions locals puguin utilitzar
el seu superàvit per poder-lo utilitzar per combatre la crisi amb polítiques expansionistes i
anticícliques, la suspensió del pagament dels impostos, taxes i tributs, així com la
preservació del teixit productiu, PIMEs, autònoms i llocs de treball, per tal d’accelerar la
sortida de la crisi i la reactivació econòmica.
Tot això al mateix temps que s’aposta decididament per incorporar les TIC com un dret i
servei essencial, al mateix nivell que l’electricitat, l’aigua o el gas, tal i com ha constatat el
confinament decretat per frenar la pandèmia, i la reactivació de sectors tan estratègics com
la cultura o l’esport, fortament castigats per l’aturada i l’aïllament social.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple els acords següents:
Primer.- L’adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (AMC) i la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC).
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Segon.- Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes esmentades, per al seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Difondre el present acord al web municipal, 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 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.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem ara al punt vuit, la proposta d’Alcaldia de l’adhesió al “Decàleg per a la
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya” elaborat per l’Associació
Catalana de Municipis, l’ACM, i la Federació de Municipis de Catalunya. Presenta el punt
8. A partir d’aquí, obrim el torn d’intervencions. Tinc dues paraules demanades: el Sr.
Carles Ros i el Sr. Marcel López. Endavant.
Sr. Carles Ros Figueras:
Bona tarda, espero que se m’escolti. Primer de tot, agrair a tothom que ens escolta avui
que parlo per primer cop. Com a CUP celebrem que comenci el debat de com serà la crisi
que viurem a partir d’ara, aquest document posa unes primeres bases que celebrem, en tot
cas, que les federacions municipalistes hagin posat en marxa ja plantejar aquests debats
tot i que sí que volem fer una mica la reflexió que creiem que és un document que, sent
unes bones intencions, es queda curt amb l’ambició i més, sobretot, creiem que es
quedarà curt en la seva aplicació. Com sempre, segurament, ens acabarem quedant amb
un document de bones intencions, de línies generals però que no es reflectirà en els
pressupostos dels organismes de molts ajuntaments ni tampoc, sobretot, de qui és més
competent en mesures generals davant d’una crisi d’aquesta envergadura que és l’Estat
espanyol i la Generalitat en la seva posició que té. Per una banda, celebrem que parli de
prevenció, la prevenció és importantíssima. De vegades els costos que té generar
prevenció en salut, en protecció social semblen costos que de vegades es poden retallar
en alguns contextos socials i, al final, el que acaben provocant són despeses molt més
grosses posteriors en haver de pagar les conseqüències de no haver previst els
problemes. Les retallades que vam patir després de l’escenari de la crisi del 2008, les
retallades que van fer els governs a partir del 2009-2010 ens han portat a un escenari que
els costos en Sanitat segurament seran molt més grans que si s’haguessin mantingut unes
polítiques de Salut d’enfortir la sanitat pública. Amb això vinculo també un dels punts del
decàleg que és reforçar el sistema sanitari. És molt bonic dir-ho ara quan precisament
venim d’una època de retallar i privatitzar, hem fet el debat ja anteriorment de quins grups
polítics han estat responsables d’arribar fins aquí, i arribem a un escenari on sí, aprovarem
un decàleg que diu “reforçar el sistema sanitari” quan el que s’ha fet durant els últims 10
anys precisament ha sigut desmantellar el sistema sanitari públic, fins i tot, des de paraules
de ministres del PP de l’Estat espanyol dient “nos hemos cargado el sistema sanitario de
Cataluña”, paraules descarades com aquesta, després trobarem decàlegs de bones
paraules en aquesta línia. Això vull vincular-ho també amb el tema de residències que en
parla aquest decàleg, apostar per les residències però la veritat és que la Generalitat de
Catalunya ha reduït dràsticament en l’última dècada la despesa en residències, les
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residències de la gent gran d’aquest país, una responsabilitat com a sistema específic de
la Generalitat de Catalunya, no és estrictament dels ajuntaments, i els ajuntaments
acabem subsidiàriament fent aquestes polítiques de residències però la crida que hauria
de fer aquest decàleg, i no ho fa, es que la Generalitat torni a fer apostes pressupostàries
per construir residències públiques perquè siguin de gestió pública, no que acabin
privatitzades com hi ha molta por de que passi aquí a Molins i, com ja s’ha fet en molts
pobles, en part per culpa de la Generalitat que no fa el que hauria de fer que és posar
diners i construir residències. Tenim una població que està envellint any rere any i el
Coronavirus acaba demostrant com la necessitat de residències és tan important per
aquesta societat i més que ho serà. També aquest decàleg acaba parlant d’empoderar i
donar suport a les administracions locals però les polítiques de les últimes dècades han
sigut, precisament, de treure competències a les administracions locals, treure recursos
econòmics dels ajuntaments i l’últim exemple ha sigut la gestió del Coronavirus des de
l’Estat espanyol, un estat d’alarma que ha tret totes les competències de la Generalitat, de
totes les administracions i ha acabat centralitzant-ho absolutament tot des de l’Estat
espanyol. Clar, aprovarem un decàleg, l’aprovaran tots els grups municipals aquí però les
polítiques que s’apliquen després acaba semblant que van en la direcció contrària dels
decàlegs que aprovem en els ajuntaments els mateixos grups municipals, alguns. I parlem
també de plans de mandat, plans de mandat que és importantíssim perquè de vegades els
mandats duren quatre anys i les polítiques que ens han de treure d’aquesta crisi i evitar
que no caiguem en crisis econòmiques han de ser a molt més llarg termini que aquests
quatre anys. Fa temps que demanem el debat, que demanem propostes al govern de quin
és el nivell d’endeutament de Molins de Rei. No se’ns ha arribat a fer cap proposta mai de
com hauríem de reduir el deute de més de 15 milions d’euros que encara té l’ajuntament
de Molins de Rei i arribem per fi o al final acabem arribant a una nova crisi que segurament
el que farà és tornar a disparar el deute de Molins de Rei i mai hem tingut el debat de cap a
on havíem de reduir aquest deute. De la mateixa manera, el que és el parc públic
d’habitatge de lloguer social, no de venda perquè la venda es perd després i es regala als
propietaris, el lloguer social que avui tenim a Molins de Rei. Tenim un índex de lloguer
social d’habitatge de protecció baixíssim i creiem que en aquests plans i en aquests
decàlegs que aprovem quins plans de mandat, s’haurien de fer, haurien e fer apostes
clares per a construir uns parcs d’habitatges públics enormes. Creiem una mica que la
nostra valoració d’aquest decàleg és que és molt interessant que comenci el debat,
votarem a favor perquè està bé tenir algun document sobre la taula i que tiri endavant però
creiem que ha de fer una aposta molt més ambiciosa en el repartiment del treball i la
riquesa, al final, en reduir les jornades laborals de tota la població per poder disposar de
més temps per viure, perquè més persones a la població puguin tenir també feina perquè
hi haurà un reducció brutal del nombre de persones que tenen treball, hem de començar a
repartir el treball i repartir la riquesa, al final, perquè els que tenen més diners paguin més i
la gent que té menys no hagi de pagar tant. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a tu, Carles. En principi, si no m’equivoco, té la paraula en Marcel López.
Endavant, per part d’Esquerra Republicana.
Sr. Marcel López Estalella:
Sí, gràcies. Bé, com no pot ser d’una altra manera, el grup municipal d’Esquerra està
d’acord en el catàleg proposat per l’ACM i l’FMC i ho fem fonamentats en la voluntat que
des de l’àmbit local hem de fer de tot per donar més i millor servei. Necessitem un nou
model de governança i mitjançant aquest catàleg ens hi podrem acostar. Quan hàgim
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superat la crisi pandèmica que estem patint, ens haurem d’enfrontar a dues crisis més, una
social i una altra econòmica que tothom ja sap i ja es comença a dibuixar l’horitzó de
cadascuna d’elles però que encara no les tenim definides doncs la causa, la que les causa
encara no ha finalitzat i encara pot proporcionar-nos nous capítols. I, per tot plegat, ens
hem de preparar consistentment perquè el que ens restarà serà ben diferent del que
teníem fins ara. A Molins de Rei no hem de ser diferents, el decàleg avui proposat ens
acosta a les noves realitats tot i que ens queden moltes corbes per a superar aquesta
situació però hem d’avançar i ho hem de fer cap a direccions molt específiques i mesures
concretes. D’entrada, el decàleg destaca el que ha estat la gran solució de la pandèmia i
que el company de la CUP també ha destacat, el confinament que desemboca en el tema
de la prevenció que, amb el suport de tots, segurament serà el que haurà salvat la nostra
societat d’una desgràcies major no oblidant mai els que ens han deixat, el que per ella han
passat amb molt de patiment i els que han estat en primera línia de treball. Per tant,
insisteixo, la prevenció ha de ser l’eina més efectiva però no menys important és el reforç
del sistema sanitari del que sort en tenim d’haver reaccionat bé i amb eficiència, malgrat
tots els obstacles que han aparegut durant el difícil trajecte d’arribar a les millors solucions.
I, parlant de solucions, ara hem d’anar cap al desconfinament que requereix encara més
esforç. Moltes són les preguntes que ens hem de fer i una d’elles, no se’n escapa a cap de
nosaltres, tant a nivell català com a nivell local i pels molinencs i molinenques. El foment de
la justícia social ha de ser una de les columnes essencials d’aquest renéixer que aviat ens
tocarà viure. Ningú pot quedar despenjat i és responsabilitat d’aquesta casa, o sigui, de
tots nosaltres, l’ajuntament, de posar-ho en pràctica, tal com ha de ser la primera porta on
pugui adreçar-se la ciutadania per fer les seves demandes i reclams, l’ajuntament ha de
ser font d’inspiració, avançar-nos amb iniciatives i coordinació per arribar a totes i a tots.
Recordem, perdó, recentment els partits que ara conformen el govern van signar un pacte i
sense entrar en el mèrit del que acordaven entre ells, ara serà hora de revisar-ho tot el que
diu respecte a la governança d’aquesta casa, doncs s’ha d’adaptar a la nova realitat per
abordar adientment el futur incert que ens espera. I des d’Esquerra Republicana de
Catalunya estenem la mà per ajudar en el que calgui. I si coses hem d’ajustar, no ens
oblidem del pressupost municipal del 2020 que, per sort o simplement per falta de temps,
encara no l’hem abordat i ara que l’abordarem ho hem de fer pensant en les noves
demandes sense oblidar el que tenim pendent.
Amb tot això, l’enfortiment de
l’administració local serà clau per sortir benparats del que ens espera doncs és aquí on es
detecta i des d’on es pot incidir en els problemes de les molinenques i els molinencs. Hem
de lluitar perquè els ajuntaments no siguin arrossegats per les lleis que encara naveguen
dins del centralisme, treballem per a disposar d’eines que ens proporcionin capacitat de
decisió i de gestió dels recursos sense tenir-los tan lligats com ara. Però tot això ha de
servir per a garantir l’accés de totes i tots els serveis més essencials. Com era d’esperar,
tenim una gran oportunitat per a capgirar l’escenari que ens enfocava massa cap a l’estalvi
i gens ni mica cap al desplegament de les noves necessitats, hem de ser flexibles per
exercir la contractació pública, forts i estratègics per a contractar personal dins de la
responsabilitat pública, tenir capacitat i disciplina per a reprogramar l’agenda pública que
tan ha quedat afectada. Per a reactivar econòmicament i socialment el nostre municipi ens
caldrà disposar de noves eines que ens permetin treballar amb les persones i amb les
empreses però, anant més enllà en la flexibilització, permetent arribar al mateix èxit al
treballador com a l’empresari i l’emprenedor. No podem oblidar el capítol de l’habitatge tan
colpejat al nostre municipi i com el nostre company Carles Ros també ja s’ha referit. És fer
d’aquesta gran ocasió l’oportunitat per arribar a totes i tots amb bones condicions i, si fa
uns mesos fèiem declaracions de canvis pel canvi...declaracions...per l’emergència
climàtica, perdoneu, no perdem el tren de les oportunitats que ens ha ofert el destí per
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implantar mesures més contundents per a corregir el que fem dins el nostre municipi. Per
tot plegat, votem a favor d’adherir-nos al decàleg.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Marcel. M’haureu de disculpar, no sé si em sentiu bé, perquè he marxat
una estona, he tornat a entrar perquè he tornat a tenir un problema de connexió. Veig que,
com a mínim, el ple ha pogut continuar, lo qual celebro. No sé com això...bueno, esperem
que no torni a passar, si no... em quedo més tranquil que pugui continuar el ple, després la
secretària ja ens dirà...
(Interrupció)
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Amb el decàleg, evidentment, votarem a favor, però també demanarem començar a aplicar
coses a nivell municipal i demanar una manera diferent de governar a partir de consensos i
potser cal crear una taula de partits per a compartir decisions polítiques, consensuades per
afrontar el que vindrà. La nostra voluntat: treballar de forma unitària per fer front a la crisi
sanitària, social i econòmica que ens ve a sobre. En aquest sentit, nosaltres ho hem
esmentat algunes vegades a Portaveus, presentarem un seguit de propostes en quatre
àmbits, en l’àmbit de l’acció social, comunitària i educativa, en l’àmbit del reforç social, en
l’àmbit de mesures de consolidació del teixit comercial i empresarial i, evidentment, amb la
digitalització comunitària. També celebrem la regidoria aquesta 4.0 a veure si ajuda en
aquest sentit. Nosaltres traslladem això, fer-ne un debat corresponent de tot plegat i,
després, aprofitant que nosaltres ja tenim uns consells fets i creats, potser és un bon
moment de convocar el Consell per la Cohesió Social perquè, a més a més, la nostra
ciutadania, el nostre teixit social també ha de participar d’aquestes mesures que caldrà
implementar avui i sobretot demà. I, d’altra banda, és el mateix que li vaig sol·licitar a
l’alcalde, no?, de convocar un Consell Escolar Municipal perquè també caldrà atendre els
nostres infants i a veure com resoldrem aquest confinament que han patit i quina direcció
podem donar a una certa normalitat a persones o, en aquest cas infants, que no acaben
d’entendre per què estem en aquesta crisi. Per tot això, els sol·licito que, des de l’equip de
govern, convoqui aquests dos consells per poder tractar conjuntament totes les mesures
que s’hauran d’implementar en un futur immediat. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies, Gerard. Ara havia demanat la paraula la Sra. Ana Aroca en nom de Molins
Camina.
Veu:
El micro, Ana.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Torno a començar, gràcies per la paraula i gràcies per fer esment al nom del meu grup
municipal i que és Molins Camina i que ja feia uns quants plenaris que no es deixava sentir
per part del moderador. Bueno, jo també volia dir que subscric al 100%, si no al 120%, tot
el que ha dit el regidor de la CUP, el Carles Ros. Votarem a favor del decàleg però ho
farem sabent que no es desenvoluparà, que és una declaració d’intencions i que, per
desgràcia, els vots dels grups polítics que formen aquestes entitats municipalistes i que
estan, que han format part de l’equip que ha redactat aquest decàleg, quan governen,
apliquen mesures completament contràries. L’escenari que s’obre ara és molt diferent del
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que hem estat vivint fins ara. Fins ara, en un escenari radicalment diferent del que ens
espera en un futur, ja hem vist polítiques no fetes per la gent sinó —un moment, Emma, si
us plau— hem vist que es governava per altres coes, no per la gent de Catalunya i, per
tant, el que esperem en un futur la veritat és que no em dona molta esperança. Però,
l’escenari, com heu dit abans molt companys i companyes, serà molt diferent, el drama
serà molt més gran en un futur del que s’està vivint en aquests moments, o sigui, un cop
passi la pandèmia, un cop puguem sortir al carrer ens trobarem una realitat realment
dramàtica. I jo sé que avui molta gent que ens estigui escoltant s’espantarà del que s’està
sentint i de la negativitat que estem mostrant però tot apunta a que serà així durant uns
quants anys. Per tant, doncs, fem decàlegs però complim-los també i apliquem mesures i
intentem que no torni a passar i no tornem a replicar tot el que ha passat fins ara que ha fet
que arribem a aquesta situació en les pitjors condicions que podríem hagut arribar de no
haver desmantellat la sanitat pública, com ha comentat el Carles, no només la Sanitat, en
qüestió d’Educació també s’ha fet molta política en contra de que ara estigui millors
sentades les bases. I també, bueno, amb el tema de la residència no vull deixar de fer
esment, ho ha dit el Carles, ho ha descrit molt bé, també el Gerard, la residència s’ha de
demanar a les administracions competents que posin diners, que posin diners, que ens
ajudin als municipis, que els municipis no podem sols i, sobretot, quin model de gestió. Sí
que és important, en moments com aquest cobra tota la importància. Tota aquella gent que
pensava que no era important el model de gestió, doncs, és molt important i podríem mirar
en quines residències i com estan gestionades els...està havent molts més problemes i que
estan derivats principalment a causa de la gestió. Per tant, posem-nos les piles, votarem a
favor del decàleg però, sobretot, el que hem de fer després és complir-lo i intentar que
aquells grups polítics que estan, són dels governs de les diferents administracions
realment no ho deixin tot en un paper mullat sinó que després es posin les piles i es posin
a governar i a fer les coses i a governar per la gent per primera vegada.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
El Xavi ha tornat a marxar, per tant, ara tornava a tenir la paraula el Sr. Miguel Zaragoza.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Gràcies i bona nit a tothom que ens estigui mirant, si ens estan seguint amb aquesta
accidentada, accidentat ple i novedós. Bé, jo crec que al final estem parlant de...nosaltres,
evidentment, subscrivim el decàleg, estem parlant de que les entitats municipalistes en les
que hi som nosaltres representats, els ajuntaments, hem sigut sempre els primers en
arribar als problemes de la gent. Sempre ens he trobat que mentre [Inintel·ligible, 01:36:10]
que tenien aquestes dificultats, que tenien aquesta manera d’arribar molt més tard,
nosaltres som els que hem estat aquí primer i per això som els primers en adelantar-nos i
demanar una sèrie de coses. Que és evident que després les realitats dels governs que
ens van venint per damunt moltes vegades ens sorprenen, això deia el Carles, és a dir, sí
és veritat, i hi hauria moltes coses que fem el meu partit o el que [Inintel·ligible, 01:36:39]
que no estic d’acord i jo crec que a ell li passa també que moltes vegades...clar, avui no
hem parat de parlar del govern de la Generalitat, dels que ells no paren d’explicar que no
estan d’acord però els dos darrers presidents de la Generalitat ho són gràcies a la CUP i
entenc que la CUP de Molins de Rei no hi està d’acord perquè avui no hem parat d’escoltar
que tota una sèrie de mesures que han anat passant els darrers anys, ells no hi eren
d’acord, però els recordo que els dos darrers presidents són presidents gràcies a
l’abstenció parlamentària del seu grup parlamentari i jo entenc que vostès en algunes
coses no estiguin d’acord, amb lo qual, intentem no generalitzar. Jo no estic d’acord amb
algunes de les coses que s’han fet però sí que és veritat que Molins de Rei, que és on
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estem ara, que és del que estem parlant, pues, des del primer dia hi ha hagut la voluntat
tant de l’oposició com del govern de posar-nos tots a treballar, amb els errors que hàgim
pogut cometre que jo crec que, al final, tots en cometem d’errors però tant l’alcalde com el
primer tinent d’alcalde que hem fet nombroses reunions, ara ja ens hem acostumat a
veure’ns per aquí, cosa que se’ns fa una mica estrany, però jo crec que, en aquest sentit,
nosaltres com a govern i en general hem d’explicar a la ciutadania aquest agraïment
general que, més enllà dels errors que nosaltres podem cometre, que és evident que els
podem cometre, de la feina que hem fet conjuntament i que hem de continuar, i que hem
de continuar. Jo no sé els propers dies, setmanes i mesos i en parlarem molts, ha sortit el
tema del deute, jo crec que sí que hem de parlar perquè, és clar, enfrontar-nos a una
situació en la que haurem de dinamitzar l’economia, pues, segurament, haurem de parlar
també de si ens hem d’endeutar més, com ens hem d’endeutar. Ja en tenim experiències.
Escolti, el 2011, nosaltres, quan vam entrar a governar, estàvem en una situació de crisi
econòmica molt greu i ja tenim exemples i vam sortir i vam fer propostes. L’experiència la
tenim. És veritat que la situació és novedosa, és diferent, radicalment diferent, ho ha dit el
Marcel, i aquí haurem de prendre mesures completament diferents i en això ens trobarem.
Ara, no ens enganyem, tots haurem de posar de la nostra part i tots haurem de cedir, és
que dona a vegades la sensació que posar sobre la taula és només l’opinió d’algú i tots
haurem d’intentar, en la mesura del possible, cedir i haurem d’estudiar coses concretes. El
Gerard ha parlat del tema del Consell Escolar que el farem, també és veritat que nosaltres
estem en contacte amb els directors. En aquests moments estan sobrepassats per la feina
del dia a dia que els hi està portant i pel descontrol que els comporta determinades
mesures. Nosaltres, en la mesura del que estigui al nostre abast, ens hem posat a la seva
disposició i prenem mesures de recolzament perquè allò que altres departaments no han
pogut fer —ja entrarem en el perquè— no han pogut entrar, nosaltres hi estarem. Però és
evident que en el seu conjunt haurem de treballar, com deia ell també, en el Consell de
cohesió social i econòmic, haurem de replantejar-nos com el vam fer el 2011 i donar-li una
altra volta en aquest sentit.
Veu:
El Xavi ha tornat a marxar.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Jo no sé si el Xavi s’ha quedat congelat un altre cop, bueno, escolta, si l’alcalde...anem
fent i ja està. Jo crec que el Miquel hauria tancat el primer torn d’intervencions. Passaríem
al segon torn d’intervencions. Tenia demanada la paraula el Sr. Carles Ros de la CUP.
Sr. Carles Ros Figueras:
No.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Em sortia aquí, doncs, disculpeu-me. Ningú més té demanada la paraula? Ningú més. Bé,
doncs, el segon torn. Jo crec que, al final, en aquest decàleg, jo crec que hi haurà moltes
coses en les que tots haurem de posar de la nostra part. I heu parlat del tema de
l’Habitatge, un tema fonamental en aquests propers quatre anys. Està clar que hem
començat una línia, que l’hem començat a Les Guardioles on hem fet ja una promoció
pròpia, on estem fent també una promoció amb l’IMPSOL que possiblement també portarà
la segona fase ja associada d’habitatge de lloguer, [Inintel·ligible, 01:41:22] però també ja
tenim molts solars nosaltres on haurem d’acabar de desenvolupar sobretot què és el que
volem fer amb aquests solars i com els desenvolupem. Crec que ens queda, en aquest
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sentit, una tasca importantíssima en aquests propers quatre anys per acabar de tancar
aquest escenari de l’habitatge que és un escenari en el que sempre hem, possiblement,
titubejat i ara ja no s’hi val, ara hem de començar a prendre decisions fortes com les que
vam prendre en el seu dia per a desenvolupar el barri de Les Guardioles i per poder
desenvolupar polítiques d’habitatge, això és el que hem anat fent i això és el que hem de
continuar fent. I, en aquesta línia, gràcies també a la creació que hem tingut amb el polígon
de Les Licorelles, doncs, està clar que amb aquesta aportació que hi ha hagut també en
aquest sentit ens ha donat un impuls per poder dur a terme polítiques d’habitatge en
aquest sentit. Però és ben cert i en feia esment el Miquel que el 2011, perquè ara ja no ens
recordem, però el 2011, quan vam arribar al govern, ens vam trobar amb 21 milions
d’euros d’endeutament, 5 milions d’euros de factures per pagar i [Inintel·ligible, 01:42:28]
euros amb factures al calaix. Aquest és l’escenari que ens vàrem trobar. Aquest escenari
és radicalment oposat al que ara tenim per fer front a aquesta crisi que ens toca viure i, per
tant, aquesta aposta que hem de fer per tenir una economia sanejada i tenir clar on hem
d’enfortir el nostre múscul econòmic i on destinar, sobretot, aquest múscul, jo crec que
aquesta vegada ho agafem des d’un altre punt de vista i possiblement, amb l’experiència
que ens dona haver gestionat ja aquella crisi, possiblement podrem començar a entomar
aquesta d’una altra manera. Possiblement, hi ha decisions que encara no hem pres però
que les haurem de prendre però tampoc no cal posar a vegades una pressa excessiva en
segons quina presa de decisions però és veritat que, si més no, sí que estem atenent a
molta gent que en aquests moments ho està passant malament i, com algú bé ha dit, la
crisi social no l’estem vivint encara ara, la viurem d’aquí uns dies, d’aquí una mesos. Per
tant, en aquest sentit, toca molt de ple aquesta convocatòria del consell de cohesió social a
tenir alerta tots els actors per veure com ens en podem sortir. Per tant, l’alcalde ja ha
tornat. Si es connecta...ja està. Alcalde, acabaríem el punt, ja l’hem acabat. Si vols afegir
alguna cosa, si no, ja passaríem directament a la votació. Dic, alcalde, que ja hem acabat
el punt i, per tant, no, no...
Sr. Alcalde:
Sí, sí, ara us sento, ara us sento. Espero...molt bé, doncs, entenc que passaríem a votació,
no? M’he perdut les intervencions, tindré, espero, temps d’escoltar-les i llegir-les. Votàvem
el punt vuit.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Vots en contra

Abstencions
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Total

21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta d’Alcaldia per
unanimitat dels membres presents.
9.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i en especial dels Decrets:
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
FEBRER I MARÇ
Decret Data
201
03/02/2020
202
03/02/2020
203
03/02/2020
204
03/02/2020
205
03/02/2020
206
04/02/2020
207
04/02/2020
208
04/02/2020
209
04/02/2020
210
04/02/2020
211
04/02/2020
212
04/02/2020
213
04/02/2020
214
04/02/2020
215
04/02/2020
216
04/02/2020
217
04/02/2020
218
04/02/2020
219
04/02/2020
220
04/02/2020
221
04/02/2020
222
04/02/2020
223
04/02/2020
224
04/02/2020
225
04/02/2020
226
04/02/2020

Concepte
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Aprovació regularitzacións operacions extrapressupostàries
Subvencions i convenis amb entitats
Processos de selecció
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Projectes d'Urbanització
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Nomenaments
Retribucions; nómina i seguretat social
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227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
05/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
10/02/2020

Nomenaments
Nomenaments
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Situacions del personal
Retribucions; nómina i seguretat social
Situacions del personal
Autorització i delegacions
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Aprovació Despeses
Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
Llicències, permisos i excedències
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Ajuts socials
Baixa llicència gual
Aprovació Despeses
Sancionador
Aprovació Despeses
Recurs Contenciós
Processos de selecció
Contractació menor de serveis
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Règim disciplinari
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Sancionador
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
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instal·lacions
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020

284

10/02/2020

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

10/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020

Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Bases de concursos
Nomenaments
Modificacions de pressupost
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de
parella
Regularització fiscal
Llicència d'obra menor
Aprovació document cobratoris
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment
perillosos
Baixa llicència gual
Nomenaments
Nomenaments
Llicències, permisos i excedències
Contractes oberts harmonitzats serveis
Autorització i delegacions
Autorització i delegacions
Subvencions per a l'Ajuntament
Autorització i delegacions
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308
309
310
311
312
313
314

13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
14/02/2020

315

17/02/2020

316
317
318
319
320
321

17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020

322

17/02/2020

323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
19/02/2020

Organigrama polític
Aprovació document cobratoris
Llicència de gual
Organigrama polític
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (Denegació)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Denegació)
Autorització i delegacions
Contractació laboral
Contractació laboral
Retribucions; nómina i seguretat social
Llicències, permisos i excedències
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Subvencions i convenis amb entitats
Liquidació pressupost
Organigrama polític
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
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347

19/02/2020

348

19/02/2020

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385

19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020

escombraries - (atorgament llogaters)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament llogaters)
Relació Sol•licitud única -majors 75 anys - Ajut IBI - Ajut aigua i
escombraries - (atorgament propietaris)
Relació Aprovació de l’ajut d’IBI i escombraries per a famílies amb
vulnerabilitat (Atorgament propietaris)
Modificacions de pressupost
Devolució d'ingressos indeguts
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Devolució d'ingressos indeguts
Gestió de cementiri
Devolució d'ingressos indeguts
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Convenis Urbanístics
Contractes privats
Organigrama polític
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Situacions del personal
Retribucions; nómina i seguretat social
Recurs Contenciós
Modificacions de pressupost
Nomenaments
Nomenaments
Contractació laboral
Contractació laboral
Règim disciplinari
Règim disciplinari
Retribucions; nómina i seguretat social
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Llicència de gual
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386
387
388
389
390
391

24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020

Contractació laboral
Modificacions de pressupost
Llicència d'obra menor
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment
perillosos
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Llicència d'obra menor
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Llicència d'obra menor
Aprovació document cobratoris
Llicència d'obra menor
Projectes d'Urbanització
Convenis interadminisratius
Provisió de llocs
Contractes oberts harmonitzats serveis
Llicències, permisos i excedències
Devolució d'ingressos indeguts
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Baixa llicència gual
Devolució d'ingressos indeguts
Aprovació document cobratoris
Devolució d'ingressos indeguts
Gestió Horària
Ajuts socials
Bonificacións Fiscals
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Situacions del personal
Nomenaments
Recurs de reposició
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
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427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020

448

04/03/2020

449
450
451
452
453

04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020

454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

04/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020

Subvencions i convenis amb entitats
Contractes privats
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Regularització fiscal
Recurs de reposició
Devolució d'ingressos indeguts
Contractes oberts harmonitzats serveis
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Sancionador
Llicència de gual
Llicència de gual
Contractes privats
Autorització i delegacions
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Ajuts socials
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Modificacions de pressupost
Retribucions; nómina i seguretat social
Devolució d'ingressos indeguts
Gestió de cementiri
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i
instal·lacions
Reparcelació
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Sancionador
Provisió de llocs
Autorització i delegacions
Sancionador
Ordre d'execució
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Aprovació document cobratoris
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467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020

Retribucions; nómina i seguretat social
Llicències, permisos i excedències
Llicències, permisos i excedències
Nomenaments
Nomenaments
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Relacions laborals
Projectes d'Urbanització
Autorització i delegacions
Ordre d'execució
Ajuts socials
Ajuts socials
Ajuts socials
Retribucions; nómina i seguretat social
Ordre d'execució
Ajuts socials
Recurs de reposició
Aprovació Despeses
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Devolució d'ingressos indeguts
Recurs de reposició
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Contractes privats
Llicència de gual
Modificacions de pressupost
Aprovació Organigrama
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Sancionador
Sancionador
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509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
12/03/2020

521

12/03/2020

522
523
524
525
526
527
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
13/03/2020

541

13/03/2020

542

13/03/2020

543
544
545
546
547

13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020

Llicències, permisos i excedències
Llicències, permisos i excedències
Llicències, permisos i excedències
Llicències, permisos i excedències
Retribucions; nómina i seguretat social
Subvencions per a l'Ajuntament
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Autorització i delegacions
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues,
bastides, altres elements estructurals)
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb
mobilitt reduïda
Reserva d'espai a la via pública
Llicència de gual
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Recurs de reposició
Gestió de cementiri
Regularització fiscal
Bonificacións Fiscals
Modificacions de pressupost
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Regularització fiscal
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Processos de selecció
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
Ajuts socials
Ajuts socials
Nomenaments
Contractació laboral
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548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
572
573
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020

Retribucions; nómina i seguretat social
Contractació laboral
Modificacions de pressupost
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Comunicació Recreativa
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Situacions del personal
Contractació laboral
Llicències, permisos i excedències
Llicències, permisos i excedències
Retribucions; nómina i seguretat social
Sancionador
Autorització i delegacions
Organigrama polític
Recurs de reposició
Sancionador
Contractació laboral
Contractació laboral
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Autorització i delegacions
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Situacions del personal
Contractació laboral
Contractació laboral
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Bonificacións Fiscals
Gestió de cementiri
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
Devolució d'ingressos indeguts
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592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
617

25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
31/03/2020

Devolució d'ingressos indeguts
Recurs de reposició
Aprovació document cobratoris
Devolució d'ingressos indeguts
Permuta de béns
Permuta de béns
Permuta de béns
Permuta de béns
Recurs de reposició
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Subvencions per a l'Ajuntament
Subvencions per a l'Ajuntament
Contractes privats
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Retribucions; nómina i seguretat social
Devolució d'ingressos indeguts
Gestió de cementiri
Contractació laboral
Autorització i delegacions
Retribucions; nómina i seguretat social
Autorització i delegacions
---

En matèria d’organització:
- Decret d’Alcaldia núm. 528, de data 13.03.2020 (exp 05/2020/ORPOL), de
Delegacions de l’Alcalde a Regidors i Presidents d’Àrea.
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 528, de data 12 de
març de 2020, el text literal del qual és el següent:
Decret d’Alcaldia número 528 de data 12/03/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 05/2020/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:
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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.
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 311, de 13 de febrer de 2020, 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 311, de 13 de febrer de 2020, 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 12 de març 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.
Registre d’entitats

Assumptes europeus. Regidor: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
·

Polítiques i programes en relacions europees i d’àmbit internacional.
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·
·
·
·
·
·

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.

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.
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·
·
·
·
·
·
·

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 i ECONOMIA (ESC), President: Sr. Miguel
Zaragoza Alonso
Correspon al regidor 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
Serveis Centrals. Regidor. Sr. Jordi Pradell Obiols
.- Serveis jurídics i Contractació
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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 normatiu i millora de la qualitat normativa.
Gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, i reclamació dels
danys patits pel patrimoni municipal.
Definició del procediment administratiu i circuits administratius de l’Ajuntament.
Altres actuacions d’aquest àmbit.
Polítiques i gestió de contractacions.
Inici dels procediments de contractació (obert, restringit o negociat sense publicitat)
per a tot tipus de contractes.
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).
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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 pròpies i de l’emmagatzematge dels arxius
en suport digital, i coordinació amb la persona delgada en protecció de dades.
Gestió dels serveis telemàtics i de 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
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Optimització de procediments interns i disseny i seguiment de procediments
administratius específics i tràmits en format electrònic.
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.
Pla de modernització de la gestió municipal.
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.
Gestió de la reprografia de l’Ajuntament.
Gestió de la telefonia fixa, mòbil i accés a internet i dels diversos edificis municipals.
Gestió dels certificats digitals del personal de l’Ajuntament.
Gestió de les plataformes digitals (RACAT, accés restringit de la DIBA, plataforma de
contractació, Base de dades Nacional de Subvencions, portal d’entitats locals del
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, ...), sens detriment de l’accés que
han de tenir altres departaments municipals.
Política i gestió de compres.
Destrucció de documents municipals amb coordinació amb el Departament de gestió
documental i arxiu.
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·

Altres actuacions d’aquest àmbit.

Atenció ciutadana. Regidor: Miguel Zaragoza Alonso
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
Recepció de l’Ajuntament i consergeria general.
Protecció de dades.
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
Polítiques de promoció interna, captació de talent, relleus i jubilacions i gestió del
canvi.
Promoció de canvis organitzatius i de millora.
Procés d’aplantillament dels treballadors no permanents.
Política de recursos humans en sentit ampli.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Hisenda i finances. Regidor: Sr. Jordi Enseñat García
·
·
·
·
·

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.
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.

Pàg. 51/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

·
·
·
·
·

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.

3.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (ASP). Presidenta: Sra. Ainoa García
Ballestín
Correspon al regidor 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 i l’oficina administrativa de l’àrea resten
adscrits a la 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
(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. 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.
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·
·

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.
Gestió subvencions a les associacions de veïns.
Relacions amb la coordinadora de les Associacions de Veïns.
Gestió dels equipaments adscrits
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Educació. Regidora: Sra.Esther Espinosa García
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.Carme Madorell Colomina
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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. Ramon Sánchez Gil
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
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.
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·
·
·
·

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, inclosa la participació en el Consorci de Normalització
Lingüística.
Servei Local de Català. 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
·
·
·
·

Promoció del patrimoni arqueològic, arquitectònic, històric, documental i natural del
municipi
Participació en els diferents instruments i serveis dedicats a la protecció d’aquests.
Impuls dels estudis de la història de Molins de Rei.
Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Infància i famílies. Regidora: Sra. Carme Madorell Colomina
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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. Ainoa Garcia Ballestín
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
Consell d’Adolescents.
Gestió dels equipaments adscrits.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

4. - ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (SIT) President: Sr. Ramon Sánchez Gil
Correspon al regidor 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. L’oficina administrativa de l’àrea i l’oficina tècnica resten adscrites a la
presidència.
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.
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·
·
·
·
·
·

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.
Programa d’arrendaments d’habitatges.
Patronat de l’Habitatge.
Promoció de la construcció d’habitatge públic .
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.
Disciplina urbanística.
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. Ramon Sánchez Gil
·
·
·
·
·
·
·

Gestió, direcció i control de projectes i d’obres municipals.
Seguiment d’obres a la vila d’altres Administracions (ADIF, ACA, Generalitat de
Catalunya, ...).
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 i 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.

Medi natural. Regidor: Sr. Alejandro Herrero Basange
·
·
·
·
·
·
·
·

Impuls de la política municipal en matèria de medi natural.
Gestió i control del medi.
Educació i sensibilització ambientals.
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.
Parc de Collserola.
Parc Agrari del Baix Llobregat.
Realització d’estudis ambientals, i exercici de la potestat sancionadora en matèria
mediambiental.
Pàg. 57/142

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

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
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 domèstics.
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.
Control de la fauna urbana protegida (orenetes, ratpenats, ...).
Relació amb entitats d’aquest àmbit.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Canvi climàtic. Regidor: Sr. Alejandro Herrero Basange
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Impuls de l’aplicació del Pla Local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC) i seguiment
de les actuacions de caràcter tranversal que se’n deriven.
Pla de desenvolupament local d’energies renovables i eficiència energètica
Polítiques en matèria d’energies alternatives, i particularment impuls de la
implementació de plaques fotovoltaiques en equipaments, i d’energies netes, amb
criteris de sostenibilitat ambiental.
Biomassa
Coordinació de projectes que fomentin l’estalvi energètic
Impuls de la formació en relació a les mesures previstes en el PLACC i en matèria de
sostenibilitat del personal que presta serveis municipals
Impuls i coordinació de la comissió de seguiment del PLACC
Campanyes de sensibilització en l’ús eficient de l’energia i l’ús de les energies
renovables.
Assessorament i impuls de l’aplicació de criteris d’adaptació al canvi climàtic en els
politiques i en les normatives municipals

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.
En caràcter general, autoritzacions d’ocupació de la via pública i dels espais públics.
Pla municipal d’accessibilitat
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·
·
·
·

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. Alejandro Herrero Basange
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestió de la mobilitat, i transport de persones, vehicles i mercaderies.
Politiques d’aparcament i gestió d’aparcaments, tant de gestió directa com en règim
de concessió.
Gestió de les reserves d’aparcaments.
Transport urbà i taxi.
Impuls de l’ús del vehicle elèctric.
Polítiques de mobilitat. Senyalització viària.
Guals.
Elaboració i impuls de plans de mobilitat i d’estudis sobre mobilitat generada.
Relació amb entitats d’aquest àmbit.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

5. - ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC DE LA VILA (DEV). President: Sr.
Alejandro Herrero Basange
Correspon al regidor 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
Empresa i Activitats: Regidor: Sr. Jordi Pradell Obiols
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informació, assessorament i suport en tràmits a empreses i emprenedors.
Oficina d’Atenció Empresarials (OAE): tràmits, subvencions, ajuts, autoliquidació de
tributs, etc.
Servei de creació i consolidació d’empreses,
Serveis a les empreses i desenvolupaments empresarial: formació dual, convenis
amb ens empresarials (excepte els comercials).
Foment, suport i assessorament a la implantació de plans d’igualtat a les empreses.
Promoció dels polígons industrials i de les àrees econòmiques.
Formació continua.
Promoció de l’activitat econòmica del municipi.
Foment de l’Economia Circular.
Foment de les cooperatives.
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
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·
·
·
·
·
·
·

Autoritzacions d’activitats a la via pública tals com: activitats de venda, quioscos,
taules i cadires d’establiments de restauració, atraccions recreatives, fires, concerts,
etc. .
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 i
establiments.
Cens d’informació d’activitats econòmiques.
Gestió de subvencions en aquest àmbit.
Relació amb entitats d’aquest àmbit.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Ocupació i formació. Regidor: Sr. Alejandro Herrero Basange
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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
Gestió de subvencions en aquest àmbit.
Altres actuacions d’aquest àmbit.

Turisme. Regidora: Sra. Carme Madorell Colomina
·
·
·
·
·

Oficina d’Informació Turística.
Promoció del turisme cultural, gastronòmic i altres.
Promoció del patrimoni històric en coordinació amb el servei de patrimoni. .
Pla estratègic de turisme.
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.
Convenis amb entitats comercials.
Relació amb entitats d’aquest àmbit
Gestió de subvencions en aquest àmbit.
Altres actuacions d’aquest àmbit.
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Fira. Regidor: Sr. Ramon Sánchez Gil
·
·
·

Organització i/o presència en fires de tot tipus promovent la representació de la vila i
de l’Ajuntament.
Organització i/o promoció d’activitats que es realitzin a la vila, tals com: brocanters,
trobada de cervesers, fora estocks i altres.
Fira de la Candelera.

Tecnologia 4.0. Regidor: Sr. Jordi Enseñat García
Espai polivalent de formació tecnològica:
·
·
·
·
·
·

Introducció i capacitació de persones en l’àmbit de l’internet de les coses i
ciberseguretat.
Realitat augmentada, virtual i mixta.
Introducció a la fabricació additiva i la impressió en 3D.
Capacitació en robòtica.
Introducció a la intel·ligència artificial.
Big Data.

Espai makers:
·
Realitzar pràctiques guiades per prendre un primer contacte amb la tecnologia digital
aplicada a l’ indústria 4.0
·
Accions d’iniciació, reciclatge i especialització en tecnologies de fabricació digital
mitjançant el disseny 3D, la fabricació additiva i sostractiva.
·
Suport a projectes de fabricació digital, que inclou seguiment i suport des de la idea
inicial fins el procés de fabricació.
·
Fabricació de prototips.
Incubadora-acceleradora per a empreses tecnològiques de nova creació.
·
·
·

Impulsar la instal·lació d’starts up de base tecnològica a Molins de Rei i fomentar així
la creació de llocs de treball qualificats a la Vila.
Fomentar la implantació de les tecnologies de la industria 4.0 a empreses i
emprenedors i impulsar la creació de xarxes de contacte entre els diferents actors
empresarials.
Seguiment de l”Acord Marc amb la UPC per promoure activitats de
formació,investigació científica de desenvolupament tecnològic i transferència
tecnològica especialment relacionades amb el territori, el teixit econòmic i social i els
centres educatius.

Tercer.- Nomenar regidors i regidores de barri a les persones regidores següents, dels
barris que es relacionen a continuació:
-

Barris de Muntanya: Regidor, Sr. Ramon Sánchez Gil
Les Conserves: Regidora, Sra. Esther Espinosa García
El Canal i el Pont de la Cadena: Regidora: Sra. Jessica Revestido Romero.
Avingudes de Barcelona i València: Regidor, Sr. Jordi Enseñat García
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-

L’Àngel: Regidor, Sr. Alejandro Herrero Basange
Can Graner i Bonavista El Mas: Regidora, Sra. Ainoa García Ballestín
El Centre: Regidor, Sr. Jordi Pradell Obiols
Riera Bonet: Regidor, Sr. Miguel Zaragoza Alonso
La Granja: Regidora, Sra. Carme Madorell Colomina

-

La Pau-Riera Nova: Regidor, 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.
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.”
--- Decret d’Alcaldia núm. 571, de data 20.03.2020 (exp 06/2020/ORPOL), de
Nomenament de membres de la Junta de Govern Local, règim de sessions de la
Junta de Govern Local i competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 571, de data 20 de
març de 2020, el text literal del qual és el següent:
Decret d’Alcaldia número 571 de data 20/03/2020
A la vila de Molins de Rei,

Pàg. 62/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 06/2019/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.
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 308, de 13 de febrer de 2020, 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 te conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 308, de 13 de febrer de 2020, 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. Ainoa García Ballestín
Sr. Alex Herrero Basangé
Sra. Carme Madorell Colomina
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Ramón Sánchez Gil
Sr. Miquel Zaragoza Alonso
amb efectes des del dia 12 de març de 2020
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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 va celebrar 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:
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).
B) En matèria de personal i funció pública
- 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.
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,
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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).
- Acordar l’enderrocament d’obres i instal·lacions, procedint a impedir definitivament els
usos a que donés lloc.
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.
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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 perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l’encapçalament, la qual
s’incorporarà al Llibre de Decrets d’Alcaldia.”
--- Decret d’Alcaldia núm. 574, de data 20.03.2020 (exp 07/2020/ORPOL), de
Nomenament de Tinents i Tinentes d’Alcaldia.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 574, de data 20 de
març de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 574 de data 20/03/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 7/2020/ORPOL ,que
resulta del procediment tramitat de/d' NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE ,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 334, de 17 de febrer de 2020, 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 571 de data 20 de març de
2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
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DECRETO:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia número 334, de 17 de febrer de 2020, 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 12 de març 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. Ramon Sánchez Gil
• Tinenta d'Alcalde: Sra. Ainoa García Ballestín
• Tinent d'Alcalde: Sr. Alex Herrero Basangé
• Tinenta d'Alcalde: Sra. Carme Madorell Colomina
• Tinenta d'Alcalde: Sra. Jessica Revestido Romero
• Tinent d'Alcalde: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
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. Ramon Sánchez Gil
2n.: Indistintament, pels Tinents i Tinentes d'Alcalde següents:
• Tinenta d'Alcalde: Sra. Ainoa García Ballestín
• Tinent d'Alcalde: Sr. Alex Herrero Basangé
• Tinenta d'Alcalde: Sra. Carme Madorell Colomina
• Tinenta d'Alcalde: Sra. Jessica Revestido Romero
• Tinent d'Alcalde: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
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.
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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,
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.”
--En el marc de la situació d'emergència derivada del COVID-19:
- Donar compte del Decret d’Alcaldia 558 de 16.03.2020 mesures preventives i
protecció COVID i fixar serveis Essencials.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 558, de data 16 de
març de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 558 de data 16/03/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 11/2020/LIPEE ,que
result del procediment tramitat de/d' Mesures preventives, de protecció i organitzatives
d'aplicació al personal de l'Ajuntament de Molins de Rei i als seus equipaments i serveis
amb motiu del virus COVID-19 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Vista la situació d'emergència de salut pública generada per la propagació del coronavirus
COVID-19, que ha donat lloc a la declaració per part de l'Organització Mundial de la Salut
d'una situació de pandèmia.
Vist que aquesta situació ha donat lloc a la declaració d'estat d'alarma per part del Govern
de l'Estat, mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
declaració que ha vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant Reial
Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l'impacte econòmic del COVID19.
La situació d'excepcionalitat i emergència provocada pel vius esmentat i l'impacte dels
seus efectes en el municipi de Molins de Rei incideixen directament en la prestació de
serveis i l'activitat municipal. L'Ajuntament de Molins de Rei ha anat prenent les mesures,
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organitzatives i preventives, necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva
ciutadania, les quals requeriran l'adaptació en la prestació dels serveis municipals, en
l'activitat pública i administrativa, de conformitat amb el marc legal vigent.
Mesures que s'han d'anar adaptant als canvis que es van produint i sempre amb la
voluntat de de protegir a les persones a través de la contenció del risc de contagi i a
assegurar la continuïtat dels serveis municipals, en la mesura del possible, amb lògica
priorització dels serveis de caràcter essencial.
Vist el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, cal intensificar i aprofundir les
mesures adoptades fins a la data, per tal de que l'organització municipal segueixi donant
resposta adequada i de forma coordinada a aquesta emergència sanitària.
El dia 16/03/2020 s'ha emès la proposta de Decret per part del cap del Negociat de
Personal i Organització, amb la fiscalització de la Intervenció Municipal de data
16/03/2020, sense cap observació, i amb la supervisió del President de l´Àrea de Serveis
Centrals i Economia de data 16/03/2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Establir mitjançant el present Decret les mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu del virus COVID-19 amb la finalitat de salvaguardar la protecció
de la salut dels treballadors municipals i de garantir simultàniament l'adequada prestació
dels serveis públics municipals que resultin essencials i imprescindibles per a la ciutadania.
Així també, s'estableixen mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es
presten al municipi i que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania.
Segon.- Fixar com a serveis essencials de l'Ajuntament els que es relacionen a
continuació, en els quals les persones que en són responsables han de preservar i garantir
la continuïtat en la seva prestació. Cada responsable d'àmbit ha de determinar el contingut
i l'abast dels serveis essencials que s'han de prestar i el dimensionament dels efectius
personals per poder ser prestats amb garantia com també amb criteris de seguretat. Tot i
això s'estableixen uns efectius personals en el present decret que es podran revisar en
posterioritat
Els serveis essencials i els efectius personals són els següents:
1.- Alcaldia: una administrativa
2- Salut Pública: la responsable
3.-Comunicació: el tècnic de comunicació, tots els treballadors de la Radio.
4- Serveis econòmics i centrals
- Intervenció: Interventor i una administrativa
- Tresoreria: Tresorer i una administrativa
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- Rendes: Cap de Rendes i tècnica
- Informàtica: Analista informàtica i tècnic auxiliar d'informàtica
- Serveis Generals (Cementiri i Compres): Responsable i dos administratives, 2
operaris cementiri quan hi hagi enterraments.
- Serveis Jurídics: Un assessor jurídic
- OAC: 4 administratives i 3 conserges
- Personal i Organització: Cap de Personal i una administrativa
5.- Mercat Municipal, 2 operaris
6.- Serveis Socials: la Cap de Serveis Socials, 1 educadora social i 1 treballadora
social
7.- Llar d'Avis: tot el personal
8.- Secretaria: Secretaria i una administrativa
9.- Planificació Territorial: el responsable de l'àmbit
10.- Espai Públic, el responsable de l'àmbit. La brigada d'obres estarà en situació de
disponibilitat
11.- Oficines administratives de les Àrees de l'ASP i SIT, les responsables de les
oficines administratives i 2 administratives
12.- Guardia Urbana, tot el personal
13.- CRL, el responsable, la resta de treballadors estaran en situació de disponibilitat
14. Servei d'atenció a les dones, la responsable del servei
Tercer.- Acordar que els treballadors adscrits als dels serveis essencials treballaran
internament excepte els del Mercat municipal, Llar d'Avis, Guardia Urbana, i Serveis
Socials en casos excepcionals. Aquests serveis es prestaran de forma presencial o, en
funció de les necessitats del servei, a través de teletreball si es compten amb els mitjans
materials necessaris .
Quart.- Procedir al tancament al públic de tots els equipaments culturals, esportius,
educatius i de tot tipus, a més de la resta de dependències municipals de l'Ajuntament,
excepte el mercat municipal.
Cinquè.- Els serveis no considerats essencials procediran a desenvolupar la seva activitat
en la modalitat de teletreball, en el cas de que es disposin dels mitjans materials
corresponents.
Per garantir el correcte funcionament dels serveis essencials municipals, l'Ajuntament es
reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al seu servei per prestar els
serveis necessaris que així ho requereixin.
Amb l'objectiu de facilitar el teletreball, aquelles persones que disposin d'ordinador portátil
corporatiu s'han d'adreçar al seu comandament per tal de poder disposar del seu equip
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corporatiu durant la vigència de les mesures establertes en el present decret. En el cas de
no disposar de l'equipament informàtic per poder dur a terme el teletreball, la permanència
del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència de la suspensió temporal
d'activitats en les unitats respectives, té la consideració de temps de treball efectiu.
Sisè.- L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), resta tancada al públic, i el personal que es
determini com necessari per poder prestar dit servei, per haver-se considerat essencial,
haurà de complir la seva jornada laboral, efectuant el registre, facilitant la tramitació
administrativa i donant la informació que requereixi la ciutadania, de forma telefònica i
telemàtica, i en casos excepcionals de forma presencial.
Setè.- La Guardia Urbana, prestarà al servei amb les mesures preventives en l'atenció i
assistència a persones i atenent a la situació d'emergència, els quadrants horaris queden
suspesos i poden ser modificats per necessitats del servei en qualsevol moment.
Vuitè.- Atenent a les circumstàncies excepcionals que motiven l'aprovació d'aquest decret ,
aquestes són suficients per a justificar l'adopció de mesures provisionals o l'adopció de
procediments administratius d'urgència, emergència o extraordinaris recollits a la legislació
vigent.
Novè.- Protocol d'actuacions per a persones diagnosticades amb COVID-19 o confinades
com a mesura preventiva per a COVID-19
a)Protocol d'actuacions per a persones diagnosticades amb COVID-19
La persona treballadora que tingui una confirmació mèdica de positiu en Covid-19 s'ha de
posar en contacte amb el seu Centre d'Atenció Primària (CAP) i seguir les seves
indicacions perquè li expedeixin el corresponent comunicat de baixa mèdica.
Un cop el tinguin, l'han de presentar al seu departament de personal podent-lo avançar per
correu electrònic.
En tot cas, caldrà comunicar-ho al més aviat possible al seu departament de personal,
preferiblement enviant un correu electrònic.
Els dies que els treballadors/es romanguin en situació d'IT, motivat pel COVID -19, no
serán descomptats de l'abonament del factor d'assistència.
b)Protocol per a persones confinades com a mesura preventiva per a COVID-19.
Si una persona ha estat en contacte amb una persona que ha resultat positiu del virus
COVID-19, ha de trucar al 061 o emprar altres mitjans que les autoritats sanitàries hagin
facilitat en el seu cas iexposar la situació.
En el cas que el 061 li indiqui un període d'aïllament en el seu domicili, ha de comunicar-ho
al departament de personal, preferiblement enviant un correu electrònic.
Les persones aïllades al domicili que no presentin símptomes de malaltia i que disposin
d'ordinador i de mòbil corporatius estan en situació de treball efectiu i hauran de col·laborar
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amb el normal funcionament de l'organització amb l'objectiu de seguir prestant els serveis
públics i treballar amb la màxima normalitat que permetin les circumstàncies.
L'Ajuntament, d'acord amb els seus recursos materials i econòmics, posarà a disposició de
les persones que es troben en situació d'aïllament les eines necessàries per poder seguir
desenvolupant les seves tasques habituals.
Tota persona en situació preventiva d'aïllament ha de col·laborar per garantir el correcte
funcionament de l'organització.
c) Protocol en altres casos
El personal especialment sensible, degut a patologies respiratòries o immunodepressions i
dones embarassades, cal que notifiqui al Servei de Prevenció aquesta circumstància a
l'efecte de poder prestar el servei en modalitat de teletreball.
Desè.- Mesures respecte al personal amb persones al seu càrrec
En el cas del personal amb persones al seu càrrec, s'han d'habilitar mesures de flexibilitat
horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris, o
mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
En aquests casos es podran adoptar mesures organitzatives que afavoreixin les cures de
persones a càrrec, d'acord a les necessitats de cada àrea o servei.
Aquestes mesures es poden veure restringides per les mesures sobre els serveis
essencials decretats a la present resolució.
Onzè.- Formació i viatges
S'adopten les següents mesures preventives relacionades amb formació i viatges.
• Cancel·lar l'assistència a totes les activitats formatives presencials.
• Cancel·lar els viatges laborals, l'assistència a jornades, congressos i similars.
Se suspenen totes les activitats de formació interna de caràcter presencial, organitzades
per l'Ajuntament.
Així mateix, el personal de l'Ajuntament s'abstindrà d'assistir a qualsevol activitat formativa
externa autoritzada per l'Ajuntament.
Dotzè.- Processos selectius
Es posposa la celebració de les proves selectives de tots els processos de selecció i de
provisió de llocs de treball durant els propers 15 dies.
Tretzè.- Eficàcia, vigència i publicació
1. Aquest decret entra en vigor el dia de la seva signatura i té vigència indefinida fins a
la seva derogació, revisió o modificació segons l'evolució de la situació
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epidemiològica i d'acord amb les instruccions o directrius de l'autoritat sanitària. En
tot cas, estarà en vigor durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel RD
463/2020, de 14 de març.
2. Aquest decret es publicarà a la intranet municipal i al lloc web de l'Ajuntament
3. Donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament del present decret i als representants dels
treballadors/es
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.”
- Donar compte del Decret d’Alcaldia 615 de 31.03.2020. Pag. a compte concessió
piscina municipal CNMR.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 615, de data 31 de
març de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 615 de data 31/03/2020
“A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 3/2020/CONSE ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Equilibr i econòmic per al tancament de la instal·lació
a causa coronavirus,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Atès que el Club Natació Molins de Rei és qui gestiona la piscina municipal segons
contracte administratiu per l'ús i aprofitament d'aquesta instal·lació, segons acord de ple
del 9 d'abril de 2002 i per un període de 25 anys.
Atès que el passat 14 de març l'Estat Espanyol va decretar l'Estat d'Alarma a causa de la
pandemia COVID – 19 que obliga al tancament dels serveis no essencials a fi de protegir a
la població.
Atès que l'Ajuntament de Molins de Rei segons Decret de 16 de març de 2020 en el punt
quart acorda procedir al tancament de tots els equipaments esportius, culturals, educatius i
de tot tipus, excepte el Mercat municipal.
Atès que en data 19 de març, registre d'entrada núm. 2020005867 el Club Natació Molins
de Rei presenta escrit sol·licitant un ajut per fer front a les despeses que caldrà afrontar
mentre la instal·lació resti tancada, donat la manca d'ingressos per no poder oferir els
serveis habituals.
La previsió de la reducció d'ingressos pel no funcionament es concreta amb 57.625€ per al
període del 16 de març al 31 de març, i de 115.250€ per al període de l'1 al 30 d'abril de
2020.
Pel que fa a les despeses de la instal·lació on inclouen el cost del personal en actiu i un
càlcul del complement salarial del 30% per al personal en Erto i les despeses de
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subministrament, per un import de 28.861,08€ per al període del 16 de març al 31 de març,
i de 56.122,15€ per al període de l'1 al 30 d'abril de 2020.
Les despeses que la instal·lació tancada s'han calculat tenint en compte aquests aspectes:
• Les despeses de personal presentades inclouen els sous dels treballadors de
manteniment, neteja, coordinació i direcció (20% de la plantilla) i la compensació del 30%
del sou de la resta de treballadors en situació d'ERTO.
• Les despeses de manteniment i subministrament s'han calculat tenint en compte una
disminució de la despesa en un 50% de gas, un 10% d'electricitat i un 30% d'aigua
La piscina municipal és un equipament municipal considerat d'interès públic, per tant
l'Ajuntament necessita garantir l'equilibri econòmic d'aquesta instal·lació que s'haurà de
posar en marxa un cop finalitzi aquesta situació extraordinària a causa dels efectes del
COVID-19.
Atès que en el pressupost municipal de l'exercici 2019 prorrogat es contempla l'aplicació
pressupostària núm. 3030 342401 48000 – Transferències corrents pel conveni amb el
Club Natació Molins de Rei.
Per aquest motiu des del Negociat d'Esports es demana que s'adoptin els següents
acords:
1.Aprovar el pagament a compte al Club Natació Molins de Rei, de l'equilibri econòmic
financer de l'exercici 2020 de la concessió per al funcionament de la piscina municipal per
cobrir les despeses de gestió de la instal·lació a causa del seu tancament per l'estat
d'alerta decretat pel govern Espanyol a causa del Covid-19 a partir del 16 de març de
2020. Per els imports següents:
• període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€
• període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15 €
2.Que en cas de que la situació extraordinària de tancament de la piscina municipal
continuï un cop passat el 30 de d'abril, es procedirà a dur a terme el pagament a compte
per import de 56.122,15€, si escau, prorratejat per dies de no funcionament, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària del pressupost 2019 prorrogat 3030 342401 48000,
Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei.
3.Fixar les condicions de presentació de documentació corresponent a l'import rebut de la
manera següent:
a)El pagament s'efectuarà de forma anticipada sense prèvia justificació, per el 100%
de l'import concedit.
b)S'haurà de presentar la documentació justificació de la despesa, com a molt tard,
al cap del període de 6 mesos a partir de la data de reobertura de la instal·lació
esportiva, pel 100% de la quantitat rebuda i segons els conceptes i pels imports
mensuals següents
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Cost de personal actiu

25.762,15€

Complement salarial personal ERTO

12.960,00€

Subministrament de gas

7.500,00€

Subministrament d'electricitat

6.300,00€

Subministrament d'aigua

2.100,00€

Productes químics

1.500,00€

c) S'adjuntaran totes les factures/liquidacions amb els justificants de pagament i pels
termini de tancament, separat per mesos, amb la documentació següent:
• Despeses de personal: els TC i el justificants dels pagaments bancàries, nòmines i el
justificant del pagament d'aquestes nòmines.
• Subministraments: factures i justificants del pagament.
Atès la Proposta de Decret de la Cap de Negociat de Esports, de data 27 de març de 2020,
amb la supervisió de la Presidenta de l'ASP de data 29 de març de 2020.
Atès l'informe jurídic favorable sense observacions de l'Assessora Jurídica de data 27 de
març de 2020.
Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 27 de març de 2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Aprovar el pagament a compte al Club Natació Molins de Rei, de l'equilibri
econòmic financer de l'exercici 2020 de la concessió per al funcionament de la piscina
municipal per cobrir les despeses de gestió de la instal·lació a causa del seu tancament
per l'estat d'alerta decretat pel govern Espanyol a causa del Covid-19 a partir del 16 de
març de 2020. Per els imports següents:
• període del 16 de març al 31 de març, per un import de 28.861,08€
• període de l'1 al 30 d'abril de 2020, per un import de 56.122,15 €
Segon.- Acordar que en cas de que la situació extraordinària de tancament de la piscina
municipal continuï un cop passat el 30 de d'abril, es procedirà a dur a terme el pagament a
compte per import de 56.122,15€, si escau, prorratejat per dies de no funcionament, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost 2019 prorrogat 3030 342401 48000,
Transferències corrents pel conveni amb el Club Natació Molins de Rei.

Pàg. 75/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Tercer.- Fixar les condicions de presentació de documentació corresponent a l'import rebut
de la manera següent:
a)El pagament s'efectuarà de forma anticipada sense prèvia justificació, per el 100%
de l'import concedit.
b)S'haurà de presentar la documentació justificació de la despesa, com a molt tard,
al cap del període de 6 mesos a partir de la data de reobertura de la instal·lació
esportiva, pel 100% de la quantitat rebuda i segons els conceptes i pels imports
mensuals següents
Cost de personal actiu

25.762,15€

Complement salarial personal ERTO

12.960,00€

Subministrament de gas

7.500,00€

Subministrament d'electricitat

6.300,00€

Subministrament d'aigua

2.100,00€

Productes químics

1.500,00€

c) S'adjuntaran totes les factures/liquidacions amb els justificants de pagament i pels
termini de tancament, separat per mesos, amb la documentació següent:
• Despeses de personal: els TC i el justificants dels pagaments bancàries, nòmines i el
justificant del pagament d'aquestes nòmines.
• Subministraments: factures i justificants del pagament.
Quart.- Autoritzar, disposar i reconèixer (fase ADO) despeses per un import de 84.983,23
€ (vuitanta-quatre mil nou-cents vuitanta-tres euros amb vint-i-tres cèntims), amb càrrec a
l'aplicació pressupostària de l'exercici de 2019 prorrogat que s'indica:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

APORTACIÓ

3030.342401.4800

84.983,23€

EXERCICI
2019 pro.

Cinquè.- Notificar aquest acord a l'entitat beneficiària i traslladar-ho al Departament de
Tresoreria, Intervenció i Esports.
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.”
--- Donar compte del Decret d’Alcaldia 616 de 31.03.2020 suspensió contracte
consergeria inst. esportives.
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Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 616, de data 31 de
març de 2020, el text literal del qual és el següent:
“A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 4/2020/COOSE ,que
resulta del procediment tramitat de/d' SUSPENSIÓ CONTRACTE SERVEI
CONSERGERIA, NETEJA I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER
SITUACIÓ ALARMA PER CORONAVIRUS ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els
fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
PROPOSTA DECRET SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE CONSERGERIA, NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS.
Antecedents de fet
1.- Vist el Reial Decret 463/2020 (RD 463), de 14 març, modificat pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (en endavant, RD 463).
2.- Vist el Decret d'alcaldia 558, de 16 de març 2020, de mesures preventives de protecció
i organitzatives d'aplicació al personal de l'ajuntament de Molins de Rei i els seus
equipaments i serveis amb motiu del virus COVID-19 (en endavant, DA 558), que va
establir uns serveis públics essencials i imprescindibles i una racionalització de la resta de
serveis municipals; en concret, i pel que aquí interessa, l'apartat quart de la part resolutòria
acorda procedir al tancament al públic de tots els equipaments esportius (...)
3.- Vist el Reial Decret-llei, 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant, RDL 8/2020), que va
establir una sèrie de mesures entre les quals s'inclou la suspensió dels contractes
l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19 o de les
mesures adoptades per l'Estat, les CCAA o l'Administració local per combatre'l.
4.- Vist el Decret-llei 7/2020, de 17 de març, modificat pel Decret-llei 8/2020, de 24 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (en
endavant, DL 7/2020), que ha introduït certes particularitats a Catalunya a l'hora de fer
front a la crisi generada pel COVID-19.
5.- Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
6.- Vist que, en data 23 de març de 2020, han tingut entrada al registre electrònic d'aquest
Ajuntament dues sol·licituds presentades per l'empresa LLOP GESTIÓ ESPORTIVA SL,
amb CIF B62538228, amb números 2020005941 i 2020006045, respectivament, on es
sol·licita la suspensió del contracte de serveis de consergeria, neteja i manteniment
de les instal·lacions esportives municipals així com la determinació de les despeses
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indemnitzables i les condicions del seu abonament, i on es fa constar, d'acord amb
l'art. 34.1 RDL 8/ 2020:
Que les raons que impossibiliten l'execució del contracte deriven de l'article 10.3 del RD
463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma, on s'ordena el tancament al públic, per
imperatiu legal, entre d'altres, dels establiments en els quals es desenvolupin activitats
esportives i d'oci tipificades a l'Annex del decret i que, a la visa de tot això, existeix la
impossibilitat de prestar el servei objecte del contracte abans referenciat i, per tant
d'executar el mateix.
7.- Vist que el contractista deixa constància dels conceptes indemnitzables amb motiu de la
suspensió del contracte, d'acord amb l'art. 34.1 del RDL 8/2020 i l'article 1.2 del DL 7/2020
(abans de la seva modificació pel Decret-llei 8/2020, de 24 de març), i a tal efecte fa
constar:
- Que els mitjans personals que l'empresa té adscrits a l'execució del contracte són 9
treballadors.
- Que resulta impossible destinar els mitjans citats en l'apartat anterior a un altre
contracte perquè totes les instal·lacions on es podrien reubicar estan tancades per
aplicació del RD 464/2020.
- Que ha subscrit les següents assegurances: pòlissa de responsabilitat civil obligatòria i
restants pòlisses d'assegurances previstes al contracte.
- Que ha constituït la garantia definitiva que estipula el contracte.
En tot cas, el contractista no ha presentat encara la documentació que acredita
fefaentment la realitat, efectivitat i quantia dels danys i perjudicis efectivament causats per
la suspensió, de tal manera que la quantificació concreta dels mateixos queda pendent.
Per tot allò exposat, demana:
- Que es procedeixi de forma immediata a acordar la impossibilitat d'executar el
contracte de serveis de consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives
municipals.
- Que es determinin les despeses indemnitzables com a conseqüència de la suspensió
del contracte, així com les condicions del seu abonament.
Fonaments de dret
1.- El règim general de la suspensió dels contractes que preveu l'article 208 de la LCSP
s'ha d'entendre parcialment substituït per la regulació que emana de l'article 34 del RDL
8/2020, sobretot pel que fa als danys i perjudicis susceptibles d'indemnització.
2.- Aquesta norma de rang de llei s'haurà de completar, en tot allò que no entri en
contradicció amb el seu contingut, amb la normativa que hagi dictat la Comunitat
Autònoma; i, en concret, a l'àmbit local li serà d'aplicació l'article 1.1 del DL 7/2020
(modificat pel DL 8/2020), on es consagra la suspensió automàtica dels contractes de
serveis dels centres educatius de Catalunya, i l'article 1.3, on s'estableix el règim
indemnitzatori.
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3.- L'article 34.1 del citat RDL 8/2020 estableix que els contractes de serveis i
subministraments de prestació successiva l'execució dels quals esdevingui impossible com
a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l'Estat, les CCAA o
l'administració local per combatre'l suspesos des del dia que es va produir la situació de fet
que impedeix la seva prestació i fins que l'Ajuntament notifiqui al contractista la finalització
de la suspensió.
L'òrgan de contractació haurà d'apreciar la impossibilitat, o no, de continuar amb l'execució
del contracte com a conseqüència de la situació descrita anteriorment, a instància del
contractista, en un termini màxim de 5 dies naturals des de la presentació de la sol·licitud.
En el cas que ens ocupa, si bé el contractista no ha deixat constància de la data concreta a
partir de la qual el contracte ha d'entendre's suspès, el cert és que aquesta deriva, per
imperatiu legal, del propi RD 463/2020: la norma entra en vigor el 14 de març de 2020
(data de publicació al BOE), així que les prohibicions i limitacions (on s'inclou el tancament
al públic de les instal·lacions esportives) també tindran lloc a partir d'aquesta data.
En aquest sentit, d'acord amb l'article 34.1 del RDL 8/2020, el contracte de serveis de
neteja, consergeria i manteniment de les instal·lacions esportives municipals de Molins de
Rei es declara formalment suspès des del 14 de març de 2020 i fins que l'Ajuntament
notifiqui al contractista la finalització de la suspensió.
Cal puntualitzar, per altra banda, que el propi Ajuntament de Molins de Rei va decretar
(decret d'alcaldia núm. 558), en data 16 de març de 2020, el tancaments dels equipaments
esportius municipals, un pronunciament que tenia per objectiu garantir una major seguretat
jurídica al municipi, però que no té afectació pel cas que ens ocupa, doncs el tancament al
públic d'aquests equipaments va tenir lloc des del 14 de març per imperatiu del decret
estatal.
4.- Pel que fa al règim indemnitzatori, cal apreciar que, vist que l'objecte del contracte
susceptible de suspensió es refereix al servei de consergeria, neteja i manteniment de les
instal·lacions municipals, es plantegen dues situacions diferenciades: les indemnitzacions
que tenen lloc per la suspensió de les prestacions de consergeria i manteniment, per una
banda, i les indemnitzacions que tenen lloc per la suspensió de la prestació de neteja, per
l'altra.
4.1.- Sobre la primera qüestió (prestacions de consergeria i manteniment), s'aplicarà el
règim indemnitzatori de l'article 34.1 del RDL 8/2020, prèvia acreditació fiable de la seva
realitat, efectivitat i quantia i sense que el seu import pugui ser superior a la despesa
mensual del contracte, exclòs el benefici industrial i l'IVA. Els danys i perjudicis
indemnitzables són els següents:
- Despeses salarials que efectivament el contractista hagués abonat al personal que
figura, en data 14 de març de 2020, a l'execució ordinària del contracte, durant el període
de suspensió.
- Despeses pel manteniment de la garantia definitiva, durant el període de suspensió.
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- Despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del
contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
utilitzats per altres finalitats diferents durant la suspensió.
- Despeses corresponents a les pòlissa d'assegurança previstes en el plec i vinculades a
l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el
moment de la suspensió del contracte.
El supòsit d'indemnització de l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions
que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió, per aplicació de l'art.
208.2.a) de la LCSP, al qual fa referència el contractista en la seva sol·licitud per aplicació
de l'article 1.2 del RD 7/2020, no s'aplicarà a les prestacions de consergeria i manteniment,
per indicació del article 1.3 del DL 7/2020, modificat pel RD 8/2020 (que exclou aquest
concepte indemnitzatori fent una remissió expressa als danys i perjudicis que marca la
norma estatal.
4.2.- Sobre la segona qüestió (prestació de neteja), l'article 34.6 lletra b) RDL 8/2020
exclou del seu àmbit d'aplicació els contractes de neteja, de tal manera que ha
d'entendre's que la suspensió d'aquests contractes es realitzarà d'acord amb la normativa
general de suspensió que marca l'article 208 LCSP. Aquesta interpretació es veu avalada
pel DL 7/2020, modificat pel DL 8/2020, doncs l'article 1.3 d'aquest text disposa
específicament que en els contractes de neteja s'aplicarà el règim d'indemnitzacions
previst a l'article 208 de la LCSP, tenint en compte igualment, tots els danys i perjudicis
efectivament soferts i les despeses acreditades.
Els conceptes indemnitzatoris que preveu l'article 208.2.a) LCSP són els mateixos que
deriven de l 'article 34.1 (exposats anteriorment) i, addicionalment, el 3% del preu de les
prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de suspensió.
4.3.- La quantificació concreta de les indemnització corresponents, així com la tramitació
del seu pagament, es farà a finals de cada mes, amb l'objectiu de contribuir al
manteniment de la liquiditat de les empreses contractistes i dels llocs de treball.
En tot cas, com s'ha deixat constància en els antecedents de fet, el contractista no ha
presentat encara la documentació que acredita fefaentment la realitat, efectivitat i
quantia dels danys i perjudicis efectivament causats per la suspensió, de tal manera que
la quantificació concreta dels mateixos resta pendent.
5.- Vist l'article 208.1 LCSP i que estableix que, si l'ajuntament acorda la suspensió del
contracte, s'haurà d'estendre una acta, en la qual s'han de consignar les circumstàncies
que l'han motivat i la situació de fet en l'execució d'aquell.
6.- Vist l'article 21.1 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim
local (LRBRL) i l'article 53.1 lletra k) 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 (TRLMC), que
permeten a l'Alcalde exercir competències del Ple en cas d'urgència, com és el cas que
ens ocupa.
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Atès l'informe jurídic favorable sense observacions de l'Assessora Jurídica, de data 30 de
març de 2020.
Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 30 de març de 2020.
Atès l'informe proposta de la Cap del Negociat d'Esports, amb la supervisió de la
Presidenta de l'ASP, ambdos de data 30 de març de 2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- APRECIAR LA SUSPENSIÓ de l'execució del contracte administratiu de serveis
de consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, des del 14
de març de 2020 i fins que es notifiqui la finalització de la suspensió.
Segon.- ENTENDRE que el present decret té la naturalesa d'acta de suspensió del
contracte, en els termes de l'article 208.1 LCSP
Tercer.- REQUERIR al contractista per tal que acrediti de manera documental i fiable la
realitat, efectivitat i quantia de les despeses que la suspensió del contracte li generi, dins
dels conceptes indemnitzables assenyalats (article 34.1 RDL 8/2020 per les prestacions de
consergeria i manteniment i article 208.2 LCSP per la prestació de neteja), durant el
present mes de març de 2020.
Quart.- RECORDAR al contractista que si es manté la situació de suspensió per més d'un
mes, es procedirà a l'abonament mensual de la indemnització de danys i perjudicis per
l'esmentada suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació documental fefaent de la seva
realitat, efectivitat i quantia pel contractista.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa contractista.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució al servei responsable del contracte, a
Intervenció, Tresoreria i a Serveis Jurídics als efectes que hi corresponguin.
Setè.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que celebri per a
la seva ratificació, d'acord amb l'article 21.2 lletra k) LRBRL i l'article 53.1 lletra k)
TRLMRLC.
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.”
-- Donar compte del Decret 627 de 06.04.2020 Mesures econòmiques per pal·liar
situació emergència per COVID.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 627, de data 6 d’abril
de 2020, el text literal del qual és el següent:
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“Decret d’Alcaldia número 627 de data 06/04/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 2/2020/FRAPI ,que
resulta del procediment tramitat de/d' MESURES ECONOMIQUES PER PALIAR LA
SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA OCASIONADA AMB MOTIU DEL CORONAVIRUS SARSCoV-2 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot
seguit s'exposen:
Vista la situació d'emergència de salut pública generada per la propagació del coronavirus
COVID-19, que ha donat lloc a la declaració per part de l'Organització Mundial de la Salut
d'una situació de pandèmia.
Vist que aquesta situació ha donat lloc a la declaració d'estat d'alarma per part del Govern
de l'Estat, mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
declaració que ha vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant Reial
Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l'impacte econòmic del COVID19.
Vist el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en
matèria tributària i econòmica.
Vist les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19.
Vist que l'article 21.1.m de la Llei 7/1985. De 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que l'Alcalde té la
competència d'adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i
donar-ne compte immediat al ple.
Vista la Proposta de Decret del Cap de Negociat de Rendes signada el 01.04.2020, amb la
supervisió del President de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals signada en data
02.04.2020.
Vist l'informe favorable i sense observacions de l'interventor accidental signat en data
02.04.2020.
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.- Acordar la suspensió del cobrament dels padrons mensuals de la Taxa per la
prestació de serveis a les Llars d'Infants de titularitat municipal que encara no s'hagin
carregat als comptes dels contribuents fins que finalitzi la crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Aquesta suspensió s'inicia amb els següents padrons mensuals per Llars d'Infants
Llar d'Infants El Rodó
Desc
Data Inici Vol
TX SERVEIS LLARS INFANTS- 26/03/2020
FEBRER

Data Fi Vol/Domi.
26/05/2020

Domiciliats
01/04/2020

Llar d'Infants El Molí i la Traca
Padró mensual del mes d'Abril que s'havia de carregar a principis de l'esmentat mes.
Segon.- Acordar una reducció extraordinària de la Tarifa del curs 2019-2020 de la la Taxa
per la prestació de serveis a les Llars d'Infants de titularitat municipal, equivalent als dies
que no es presti el servei, a comptar des del 13.03.2020, data en que va entrar en vigor la
decisió del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d'Actuació del Procicat per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc.
Aquesta reducció es calcularà una vegada finalitzi l'estat d'alarma declarada pel Govern de
l'Estat, mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, i podrà suposar el retorn de
quantitats ja abonades en les Llars d'Infants d'El Molí i la Traca o la minoració de quotes
que s'hagin de girar en mesos futurs.
Tercer.- Acordar la suspensió del cobrament del quart pagament del 25% de la Taxa per la
prestació de serveis en l'Escola Municipal de Música "Julià Canals" del curs 2019-2020 fins
que finalitzi la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
En aquest sentit s'acorda també una reducció extraordinària de la Tarifa del curs 20192020, equivalent als dies que no es presti el servei, a comptar des del 13.03.2020, data en
que va entrar en vigor la decisió del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d'Actuació
del Procicat per emergències associades a malalties transmisibles emergents amb
potencial d'alt risc.
Aquesta reducció es calcularà una vegada finalitzi l'estat d'alarma declarada pel Govern de
l'Estat, mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, i es regularitzarà en el quart
pagament de l'esmentat curs.
Quart.- Acordar la suspensió del cobrament de la taxa per l'ocupació de la via pública amb
el mercat dels encants de periodicitat setmanal que encara no s'hagin carregat als comptes
dels contribuents fins que finalitzi la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Aquesta suspensió s'inicia amb els següents padrons mensuals:
Desc
MERCAT

DELS

Data Inici Vol
ENCANTS- 26/03/2020

Data Fi Vol/Domi.
26/05/2020

Domiciliats
01/04/2020
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FEBRER
MERCAT
MARÇ

DELS

ENCANTS- 24/04/2020

26/06/2020

04/05/2020

En aquest sentit s'acorda també una reducció extraordinària de la Taxa per l'ocupació de la
via pública amb el mercat dels encants de periodicitat setmanal, equivalent als dies que no
es faci dit mercat, a comptar des del 13.03.2020 inclòs, data en que es va acordar
suspendre l'esmentat mercat per part de la reunió de coordinació de seguiment del
coronavirus de l'Ajuntament de Molins de Rei i a la vista de la situació d'emergència
sanitària.
Cinquè.- Acordar una reducció extraordinària de la Taxa per la prestació del servei
municipal complementari de recollida, transport i eliminació de residus comercials per les
activitats afectades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en que no s'ha pogut exercir l'activitat
econòmi ca a comptar des del 14.03.2020 i fins la finalització de l'estat d'alarma.
A aquests efectes i mentre no es determina la quantia de la reducció i a les activitats que
afectaria, el padró de la Taxa per recollida d'escombraries comercials es fraccionarà en
dues vegades, del 50% de la quota cadascuna, la primera es mantindrà el període
cobrament del calendari fiscal vigent, del 04/05/2020 al 06/07/2020, i la segona del
setembre al novembre, càrrec als domiciliats a principis de novembre.
Sisè.- Acordar una reducció extraordinària de la Taxa d'ocupació de la via pública per les
taules i cadires dels bars i restaurants que han hagut de tancar a causa de l'estat d'alarma
decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en que no s'ha fet l'ocupació amb
taules i cadir es a comptar des del 14.03.2020 fins la finalització de l'estat d'alarma. En cas
de tractar-se de temporades anuals o temporada B(hivern de 1-11 al 30-04) que ja
haguessin ingressat les quotes, procedirà la devolució de les quantitats que correspongui
atenent a la reducció calculada.
Mentre no es finalitza la situació d'emergència sanitària no es practicarà cap liquidació per
aquest concepte, i una vegada finalitzada, si aquesta és anterior a l'1 de juliol, no es
practicaran fins aquesta data.
Setè.- Acordar una reducció extraordinària de la Taxa per la prestacions de serveis al
mercat municipal mensual de les parades que tenen activitats que han estat obligades a
tancar per estar afectades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 o
per haver estat obligats a tancar per afectació directa del personal de la parada pel COVID19.
Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en que no s'ha pogut exercir l'activitat
econòmi ca a comptar des del 14.03.2020 o data en que es va tenir que tancar la parada,
en cas d'afectació directa del COVID-19, i fins la finalització de l'estat d'alarma o obertura
de la parada per haver-se produït la curació del COVID-19.
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A aquests efectes i mentre no s'aixequi l'estat d'alarma no es girarà cap quota a les
parades afectades en el padró mensual de la Taxai es retornarà la part proporcional del
mes de març.
Vuitè.- Acordar una reducció extraordinària de la Taxa pels serveis esportius a realitzar en
les instal·lacions esportives municipals (Escola Esportiva i Activitat física per adults)
equivalent als diez que no es presti el servei, a comptar des del 13.03.2020, data en que
va entrar en vigor la decisió del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d'Actuació del
Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
d'alt risc i fins a finalització de l'estat d'alarma.
A aquests efectes i mentre no es determina la quantia de la reducció es suspèn el
cobrament dels rebuts mensuals corresponents als mesos de març, abril i maig.
Novè.- Acordar una reducció de la Taxa per la utilització de la piscina municipal equivalent
als diez que no es presti el servei, a comptar des del 13.03.2020, data en que va entrar en
vigor la decisió del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d'Actuació del Procicat per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc i fins
a finalització de l'estat d'alarma.
A aquests efectes i mentre no es determina la quantia de la reducció es suspèn el
cobrament dels rebuts mensuals corresponents als mesos de març, abril i maig.
Desè.-Suspendre el cobrament del Preu Públic a les empreses usuàries de l'Espai Enlairat
(E-12), i reducció extraordinària del pagament, equivalent als dies que estigui tancat
l'equipament municipal, a comptar des del 13.03.2020 amb motiu d'estar tancat el Centre
d'Ocupació i Serveis a les Empreses, Joan N. García-Nieto on està ubicat i fins a la
finalització de l'estat d'alarma i obertura del centre.
Onzè.- Suspendre el cobrament dels cànons i lloguers que han resultat afectats pel
tancament d'equipaments municipals, cívics, culturals i esportius, o de serveis educatius.
En aquest sentit s'acorda també una reducció extraordinària dels mateixos, equivalent als
dies que estiguin tancats els equipaments municipals, cívics, culturals, esportius i
educatius, a comptar des del 13.03.2020, data en que va entrar en vigor la decisió del
Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d'Actuació del Procicat per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc i fins que s'aixequi
dit estat.
Dotzè.- Respecte els padrons dels tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, s'estarà al que determini aquest Organisme excepte pel que fa al :
- Primer pagament domiciliat de l'IBI de naturalesa urbana de l'any 2020, que s'ajorna el
seu càrrec fins a l'1 de febrer de 2021.
- Taxa entrada de vehicles a través de les voreres (guals) és modifica el calendari per
endarrerir 1 mes l'inici del període de cobrament. Així doncs el nou període seria:
Concepte Desc
41
TAXA

Data Inici Vol
ENTRADA 25/05/2020

Data Inici Vol/Domi
27/07/2020

Domiciliats
01/07/2020
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VEHICLES-GUALS
- Taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida, transport i
eliminació de residus comercials, que s'estarà al que disposa el punt cinquè.
Tretzè.- S'acorda flexibilitzar els criteris dels ajornament i/o fraccionament en el pagament
dels tributs municipals no delegats a l'ORGT per a cada ciutadà o empresa, establerts a la
Secció Tercera del Capítol VIII de l'Ordenança general, fraccionament i ajornament,
d'acord amb cada situación financera concreta del deutor i prèvia sol·licitud, podent-se
ampliar els terminis màxims de l'article 102.3 en 6 mesos addicionals en cada tram de
deute.
Respecte a les liquidacions que es troben en termini voluntari de pagament s'amplia fins el
20 de maig de 2020.
Catorzè.- S'acorda el pagament de factures registrades fins a dia d'avui a tots els
proveïdors, garantint-ne l'abonament puntual i facilitant així la seva liquiditat, prèvia
conformitat tècnica de les mateixes.
Quinzè.- Donar compte del present Decret en el primer Ple que es celebri, d'acord al que
estableix l'article 21.1.m de la Llei 7/1985. De 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Setzè.- Notificar el present Decret a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, als concessionaris i arrendataris afectats i trasl.ladar-lo a Intervenció, Tresoreria
i Control de Gestió i publicar-ho a la web municipal.
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.”
--- Donar compte del Decret d’Alcaldia 633 de 06.04.2020 Adjudicació contracte Àpats a
domicili per tramitació Emergència.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 633, de data 6 d’abril
de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 633 de data 06/04/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 3/2020/COMSE ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Adjudicació , mitjançant tramitació d'emergència, del
contracte administratiu de serveis d'àpats a domicili ,dicto aquest decret, que es fonamenta
en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
ANTECEDENTS
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1.Atès l'estat d'alarma provocada pel coronavirus COVID-19, s'ha fet necessitat, des de
serveis socials, d'activar un servei d'àpats a domicili per a aquelles persones que tenen
dificultat en sortir de cada per anar a la compra o per cuinar el seu menjar.
2.L'Objecte del contracte és el subministrament de PLATS DE MENJAR ALS DOMICILIS
DELS USUARIS que seran derivats des de Serveis Socials.
3.L'adjudicació d'aquest contracte es realitza mitjançant la tramitació d'emergència de
l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP,
en endavant), atès que l'Administració ha d'actuar de manera immediata a
conseqüència d'esdeveniments catastròfics i de situacions que suposen un greu perill per a
la població, en els termes comentats en el punt primer.
4.La data d'inici de l'execució del contracte serà el dia 30 de març, amb les següents
condicions de funcionament
• el SUBMINISTRADOR farà arribar el producte a les direccions del llistat facilitat pel client.
Els dies de comanda seran consensuats, prèviament a l'inici del servei, entre el CLIENT i
el SUBMINISTRADOR.
• Els menús s'ajustaran a les derivacions dietètiques confeccionades pel Departament de
Dietètica de *SERHS *FOOD.
• El CLIENT comunicarà previ a l'inici del contracte el nombre efectiu de menjars a servir
de cada tipus de dieta i adreça de lliurament d'aquestes.
• L'adreça electrònica per a la comunicació de variacions de volum de dietes és:
Santiago.juan@grupserhs.com
• La persona de contacte i coordinació del servei és: Santiago Juan García, número de
telèfon 677 96 47 49.
• El transport serà mitjançant vehicle refrigerat.
• La temperatura d'arribada dels productes serà de 4 °C per al producte refrigerat i de -18
°C per al producte congelat.
• La caducitat del producte serà segons l'etiqueta del producte.
• En cas que es trobin disconformitats, seran comunicades al SUBMINISTRADOR
mitjançant correu electrònic, indicant el motiu de la incidència, referència del producte i lot.
La incidencia serà contestada amb la màxima celeritat, procurant sempre solucions sobre
aquest tema.
• Qualsevol producte sol·licitat que no pugui ser lliurat, haurà de ser comunicat a la
persona responsable designada pel CLIENT, al més aviat possible.
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• Cada comanda de producte subministrat, estarà acompanyat del seu corresponent
albarà, perquè el client procedeixi a la seva verificació i posterior signatura donant
conformitat del lliurament realitzat.
5. Empresa a la que s'ha sol·licitat oferta: SERHS FOOD AREA SL
Els preus a abonar dependrà de les sol·licituds que es derivin de Serveis Personals en la
forquilla de preus següents:
Volum àpats diaris
entre 10-15
entre 15-20
entre 20-30
entre 30-40
a partir 40
volum d'àpats + sopars diaris
entre 10-15
entre 15-20
entre 20-30
entre 30-40
a partir 40

Preu per àpat/dia
( IVA exclòs)
11,45 €
9,60 €
8,75 €
7,95 €
6,90 €
Pr Preu per àpat +sopars diaris
(IVA exclòs)
15,40 €
13,55 €
12,70 €
11,90 €
10,85 €

El mínim per activar el servei són 10 usuaris.
6.Aplicació pressupostària a la qual ha d'anar imputada la despesa derivada de l'execució
del contracte: 3050/231102/22798, Servei d'Atenció Domiciliària, per vinculació jurídica,
per un import de 5.000€.
7.Iniciada l'execució del contracte, podrà sorgir la necessitat de realitzar altres actuacions/
subministraments addicionals imprescindibles per atendre la situació d'emergència que
facin
incrementar allò pressupostat inicialment, duent-se a terme aquestes actuacions
addicionals de conformitat amb les previsions de l'article 120 LCSP.
La resta d'actuacions que siguin necessàries però que no tinguin caràcter d'emergència es
contractaran conforme els procediments ordinaris de la LCSP.
FONAMENTS DE DRET
1.La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu de serveis, d'acord amb allò establert a l'article 17 LCSP.
2.L'article 120 LCSP, que regula la tramitació d'emergència en la contractació pública
quan l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments
catastròfics o de situacions que suposin un perill greu, com és el cas concret que ens
ocupa. El procediment preveu les següents particularitats:
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a) L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, pot
ordenar l'execució del que sigui necessari per posar remei a l'esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part,
sense subjectar-se als requisits formals que estableix la LCSP, fins i tot el de l'existència
de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat
l'acord, s'ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei
general pressupostària.
b) El termini d'inici de l'execució de les prestacions no pot ser superior a 1 mes, comptat
des de l'adopció de l'acord que preveu la lletra a). Si s'excedeix aquest termini, la
contractació de les prestacions esmentades requereix la tramitació d'un procediment
ordinari.
c) Un cop executades les actuacions objecte d'aquest règim excepcional, s'ha d'observar el
que disposa la LCSP sobre compliment dels contractes, recepció i liquidació de la
prestació.
En el supòsit que el lliurament dels fons necessaris s'hagi fet a justificar, un cop
transcorregut el termini que estableix la lletra b) anterior se n'ha de retre el compte
justificatiu, amb reintegrament dels fons no invertits.
Així mateix, la resta de prestacions que siguin necessàries per completar l'actuació iniciada
per l'Administració i que no tinguin caràcter d'emergència s'han de contractar d'acord amb
la tramitació ordinària que regula la LCSP.
3.L'article 62 LCSP, relatiu al responsable del contracte.
4. L'article 118 LCSP, relatiu al contracte menor i no caldrà la formalització del contracte en
document administratiu, entenent que els drets i obligacions que es deriven del present
decret i , són les condicions que han de regir el contracte, d'acord amb el que estableixen
els arts. 36, 37 i 118 de la mateixa llei.
5.L'article 63 LCSP, relatiu al perfil del contractant, que pot ser consultat a través de la
següent direcció:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJa
v a / c a p . p s c p ? reqCode=viewDetail&idCap=1852392
6.L'art. 8.1 lletra a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern i l'art. 13 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, on s'estableixen les obligacions
de publicitat activa en matèria de contractació.
7.L'Ordre de la Generalitat de Catalunya ECO/47/2013, modificada per l'ordre
ECO/294/2015, que estableix al seu article 1.2. que les entitats de l'Administració local
catalana i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de comunicar al Registre
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya les dades i els documents dels
contractes públics que adjudiquin, incloent-hi els contractes menors, d'acord amb el que
disposa la legislació de contractes del sector públic.
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Atès la Proposta de Decret de la Cap de l'oficina administrativa d'ASP, de data 30 de març
de 2020, amb la supervisió de la Presidenta de l'ASP, de data 1 d'abril de 2020.
Atès l'informe favorable de l'Assessora Jurídica, de data 30 de març de 2020, amb
consideracions, les quals es transcriuen literalment "l'adjudicatari ha de respectar les
recomanacions i obligacions dictades durant l'estat d'alarma".
Atès l'informe de l'Interventor accidental, de data 1 d'abril de 2020, amb consideracions, i
que "aquestes ja han estat tingudes en compte".
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Aprovar l'adjudicació, mitjançant tramitació d'emergència, del contracte
administratiu de serveis d'àpats a domicili, cpv 55521100-9 "servicios de entrega de
comidas a domicilio", a favor de l'empresa SERHS FOOD AREA SL, amb NIF B59803825,
segons les condicions del contracte especificades en la part expositiva d'aquest acord i per
un import màxim total de 5.000 (IVA inclòs), d'acord amb els següents preus unitaris:
Volum àpats diaris
entre 10-15
entre 15-20
entre 20-30
entre 30-40
a partir 40
volum d'àpats + sopars diaris
entre 10-15
entre 15-20
entre 20-30
entre 30-40
a partir 40

Preu per àpat/dia
( IVA exclòs)
11,45 €
9,60 €
8,75 €
7,95 €
6,90 €
Pr Preu per àpat +sopars diaris
(IVA exclòs)
15,40 €
13,55 €
12,70 €
11,90 €
10,85 €

Segon.- Atenent que no es pot saber la demanda que hi haurà d'aquest servei, no es pot
calcular els serveis que es podran contractar, per la qual cosa es fa una previsió del preu
màxim del contracte de 5.000€ IVA inclòs.
La facturació serà mensual i es facturaran els àpats efectivament servits durant el període
facturat i la factura serà tramitada previ el vist-i-plau del cap del Negociat.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per un import total de 5.000€ (IVA
inclòs) acàrrec per vinculació jurídica de l'aplicació pressupostària 3050/231102/22798,
Servei d'Atenció Domiciliària del pressupost de l'exercici 2019 prorrogat.
Quart.- Designar com a responsable del contracte a la cap del Negociat de Serveis Socials
envers al compliment, recepció i/o liquidació de la prestació.
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Cinquè.- Publicar les dades d'aquest contracte al perfil del contractant i al web municipal
de
l'Ajuntament de Molins de Rei.
Sisè.- Trametre la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
Setè.- Notificar aquest decret a l'empresa adjudicatària.
Vuitè.- Donar Compte d'aquest decret al Ple.
Novè.- Traslladar d'aquest decret al servei responsable del present contracte, a
Intervenció, Tresoreria, Serveis Socials, Serveis Jurídics i Transparència als efectes que hi
corresponguin.
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.”
--- Donar compte del Decret d’Alcaldia 634 de 06.04.2020 suspensió contracte zona
blava SABA.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 634, de data 6 d’abril
de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 634 de data 06/04/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 4/2020/CONSE, que
result del procediment tramitat de SUSPENSIÓ de la concessió de les obres d'instal•lació i
equipament i explotació de l'aparcament soterrat del mercat municipal i de la gestió i
explotació de les zones de parquímetres de Molins de rei, dicto aquest decret, que es
fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:
1.- Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17
de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 (en endavant, RD 463/2020).
2.- Atès el Decret d'alcaldia 558, de 16 de març 2020, de mesures preventives de protecció
i
organitzatives d'aplicació al personal de l'ajuntament de Molins de Rei i els seus
equipaments i serveis amb motiu del virus COVID-19 (en endavant, DA 558), que pretén
garantir l'adequada prestació dels serveis públics municipals que resultin essencials i
imprescindibles i pel qual s'estableixen mesures de racionalització sobre la resta de serveis
que es prestin al municipi.
3.- Atès el Reial Decret-llei, 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant, RDL 8/2020).
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4.- Atès el Decret-llei 7/2020, de 17 de març, modificat pel Decret-llei 8/2020, de 24 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (en
endavant, DL 7/2020), que ha introduït certes particularitats a Catalunya a l'hora de fer
front a la crisi generada pel COVID-19.
5.- Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
6.- Vist que, en data 14 de març de 2020, l'Ajuntament de Molins de Rei va comunicar a la
mercantil SABA APARCAMIENTOS SA (SABA) la suspensió del funcionament de la zona
blava des del dia 16 de març al municipi de Molins de Rei, atesa la situació
d'excepcionalitat que deriva de l'Estat d'alarma.
7.- Vist que, en data 23 de març de 2020, ha tingut entrada al registre electrònic, amb núm.
2020006051, la sol·licitud de la mercantil SABA per tal de formalitzar la suspensió de la
concessió pel que fa a la gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins
de Rei, i on es fa constar:
Atès que l'Ajuntament ja ha comunicat a SABA la impossibilitat de continuar amb l'execució
del contracte, SABA li remetrà la informació relativa a les dades finals d'ingressos i costos
definitius, una vegada hagi transcorregut el període de excepcionalitat pel COVID-19, de
conformitat amb allò establert al Reial Decret-llei 8/2020, a fi de què pugui procedir al
restabliment de l'equilibri en els termes establerts a la normativa d'aplicació.
Fonaments de dret
1.- El règim general de la suspensió dels contractes que preveu l'article 208 de la LCSP
s'ha
d'entendre parcialment substituït per la regulació que emana de l'article 34 del RDL 8/2020,
sobretot pel que fa als danys i perjudicis susceptibles d'indemnització.
2.- Aquesta norma de rang de llei s'haurà de completar, en tot allò que no entri en
contradicció amb el seu contingut, amb la normativa que hagi dictat la Comunitat
Autònoma; i, en concret, amb el DL 7/2020 (modificat pel DL 8/2020).
3.- L'article 34.4 del RDL 8/2020 estableix que l'òrgan de contractació, a instància del
concessionari, haurà d'apreciar, o no, la impossibilitat d'executar la concessió com a
conseqüència del COVID-19 i/ o de les mesures adoptades per l'Estat, les CCAA o
l'administració local per combatre'l.
En el cas que ens ocupa, com ha quedat plasmat en els antecedents de fet, la mercantil
SABA porta des del 16 de març de 2020 sense poder explotar la concessió pel que fa a les
zones de parquímetres de Molins de Rei, de tal manera que aquesta ha de declarar-se
formalment suspesa des del 16 de març i fins que l'Ajuntament notifiqui al
concessionari la finalització de la suspensió.
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En aquests casos, continua dient l'article, una vegada finalitzada la suspensió, el
concessionari tindrà dret al restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió, ja sigui a
través d'una ampliació de la seva durada inicial, fins a un màxim d'un 15%, o mitjançant la
modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al contracte.
4.- Vist l'article 208.1 LCSP, que estableix que, si l'ajuntament acorda la suspensió del
contracte, s'haurà d'estendre una acta en la qual s'han de consignar les circumstàncies
que l'han motivat i la situació de fet en l'execució d'aquell.
5.- Vist l'article 21.1 lletra k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim
local (LRBRL) i l'article 53.1 lletra k) 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 (TRLMC), que
permeten a l'alcalde exercir competències del Ple en cas d'urgència, com és el cas que
ens ocupa.
Atès la proposta de decret, de 30 de març de 2020, de la Cap de l'oficina administrativa de
SiT en assignació temporal de funcions s/DA 1521 de 28/08/19, amb els informes de
assessora jurídica i de l'interventor accidental, ambdós de 30 de març de 2020 i la
supervisió del President de l'Àrea de serveis centrals i economia d'1 d'abril de 2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- APRECIAR LA SUSPENSIÓ de l'execució de la concessió administrativa pel que
fa a la gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins de Rei, des del 16 de
març de 2020 i fins que es notifiqui la finalització de la suspensió.
Segon.- ENTENDRE que el present decret té la naturalesa d'acta de suspensió del
contracte, en els termes de l'article 208.1 LCSP.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa concessionària.
Quart.- DONAR TRASLLAT d'aquesta resolució al servei responsable de la concessió, a
Intervenció, Tresoreria i a Serveis Jurídics als efectes que hi corresponguin.
Cinquè.- RECORDAR al concessionari que, una vegada notificada la finalització de la
suspensió del la concessió, podrà sol·licitar el restabliment de l'equilibri econòmic, en els
termes que estableix l'article 34.4 del Reial Decret-llei 8/2020.
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE d'aquesta resolució en la primera sessió que celebri per
a la seva ratificació.
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.”
--- Donar compte del Decret d’Alcaldia 640 de 08.04.2020 pag. a compte concessions
LLIM La Traca i El Moli
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Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 640, de data 8 d’abril
de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 640 de data 08/04/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 2/2020/COOSP, que
resulta del procediment tramitat de/d' Aprovar el pagament a compte a l'empresa EL
CARGOL DE MOLINS SCPL, amb NIF núm. F08800138, per cobrir les despeses de gestió
de les EBM La Traca i El Molí a causa del seu tancament per l'estat d'alerta decretat pel
govern Espanyol a causa del Covid-19 a partir del 13 de març de 2020 i per al mes d'abril
,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:
Atès que des de l'Ajuntament de Molins es gestionen tres llars d'infants municipals, de les
quals, la Llim El Molí i la Llim La Traca estan gestionades, mitjançant un contracte de
concessió de serveis a l'empresa EL CARGOL DE MOLINS SCPL, amb NIF núm.
F08800138, d'ara endavant El Cargol.
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19.
Atès que l'explotació del servei de la llar d'infants ha esdevingut impossible a partir del 13
de març de 2020, en compliment de l'article 2 de la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre
mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació als centres i serveis del
Servei d'Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, on s'ordena el
tancament de tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya.
A l'annex 3 de l'ordenança C-8, es regula la taxa per a la prestació de serveis a les llars
d'infants de titularitat municipal i estableix, també, un reducció per tarifació social segons el
nivell de renda per càpita, aprovades en sessió del Ple Municipal celebrada el 27 de març
de 2014, aplicables a partir d'aquesta data i que són les següents:
• Quota mensual d'escolarització (jornada completa): 183,79€
• Ampliació d'horari, per cada hora, mensualment: 34,91€
• Hora esporàdica: 9,28€
Atès que l'empresa concessionària, El Cargol, ens ha informat dels imports referents a les
taxes d'escolarització que abonen les famílies, així com dels imports 'harmonització que
assumeix l'ajuntament, amb el desglossament següent:
• Taxes d'escolarització que el Cargol factura a les famílies mensualment són:
◦ La Traca: 183,79€ * 86 alumnes (març) = 15.805,94€
◦ El Molí: 183,79€ * 60 alumnes (març) = 11.027,40€
• Harmonitzacions/quotes participació de les quotes d'escolarització:
◦ La Traca: 238,81€ * 82 alumnes (març) = 19.582,42€
◦ El Molí: 156,12€ * 60 alumnes (març) = 9.367,20€
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Atès que els imports que figuren a la taxa d'escolarització inclouen les bonificacions i
exempcions, tant per tarifació social com per famílies nombroses i monoparentals,
atorgades a les famílies usuàries del servei per al curs 2019-2020.
Atès que al mes de març El Cargol ja va girar la taxa d'escolarització a les famílies, i que
part d'aquest import haurà de ser-los-hi retornat, assumint l'Ajuntament el pagament de la
tarifa a partir del dia 13 de març, per la qual cosa s'ha de fer càrrec del 61,29% de l'import
de l'esmentada taxa.
Atès que en el pressupost municipal de l'exercici 2019 prorrogat es contemplen les
aplicacions pressupostàries, amb crèdit suficient i adequat, següents:
-3040/323101/48002- gestió EBM El Molí
-3040/323101/22794- gestió EBM La Traca
Per aquest motiu des de la Secció de Recursos sociocultural s'informa i es proposa que
s'adoptin els acords que figuren a l'apartat resolutori d'aquest informe-proposta.
Atès l'informe-proposta de Decret del Cap d'educació, de data 2 d'abril de 2020, amb la
supervisió de la Presidenta de l'ASP, de data 3 d'abril de 2020.
Atès l'informe favorable de l'Assessora Jurídica, de data 3 d'abril de 2020, amb
consideracions, les quals han estat tingudes en compte, que es transcriuen literalment
"Quan finalitzi el període de suspensió s'haurà de fer el corresponent reequilibri econòmic
de conformitat amb l'art. 34.4 del RDL 8/2020, tenint en compte els pagaments a compte
realitzats. I amb el que resulti de les justificacions aportades. Pel que fa a la taxa, la
referència s'ha d'entendre a l'annex 3 de l'ordenança C-10 vigent".
Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 3 d'abril de 2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Aprovar el pagament a compte a l'empresa EL CARGOL DE MOLINS SCPL, amb
NIF núm. F08800138, per cobrir les despeses de gestió de les EBM La Traca i El Molí a
causa del seu tancament per l'estat d'alerta decretat pel govern Espanyol a causa del
Covid-19 a partir del 13 de març de 2020 i per al mes d'abril, pels imports següents:
• Taxa d'escolarització de l'EBM El Molí no percebudes corresponent a les famílies
usuàries del servei, pel període del 13 al 31 de març de 2020 (61,29% de la taxa) per un
import de 6.758,73 € de l'EBM El Molí i de l'1 d'abril al 30 d'abril per un import
d'11.027,40€.
• Taxa d'escolarització de l'EBM la Traca no percebudes corresponent a les famílies
usuàries del servei, pel període del 13 al 31 de març de 2020 (61,29% de la taxa), per un
import de 9.687,51€ i de l'1 d'abril al 30 d'abril, per un import d'15.805,94.
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Segon.- Establir que l'empresa concessionària el Cargol continuarà facturant, a final de
mes, pel concepte d'harmonització de l'EBM El Molí, per als mesos de març i abril, per un
import de 9 367,20€ mensuals i pel concepte de quotes de participació de l'EBM La Traca,
dels mesos de març i abril, per un import de 19.582,42€ mensuals, amb càrrec a les
autoritzacions i disposicions de crèdit AD 412 i AD409 respectivament.
Tercer.- Acordar que en cas de que la situació extraordinària de tancament de les Escoles
bressol municipals La Traca i El Molí continuï un cop passat el 30 de d'abril, es procedirà a
dur a terme el pagament a compte per l'import i els conceptes que figuren a l'acord primer
prorratejat per dies de no funcionament, amb càrrec a les diferents aplicacions
pressupostàries corresponents al pressupost del pressupost 2019 prorrogat que figuren a
l'acord cinquè.
Quart.- Fixar les condicions de presentació de documentació corresponent a l'import rebut
de la manera següent:
a) El pagament s'efectuarà de forma anticipada sense prèvia justificació, per el 100% de
l'import concedit.
b) S'haurà de presentar la documentació justificativa de tota la despesa assumida, com
a molt tard, al cap del període de 3 mesos a partir de la data de reobertura dels centres
escolars, pels conceptes següents:
a) Cost de personal actiu
b) Subministraments
c) Assegurances
c) . S'adjuntaran totes les factures/liquidacions amb els justificants de pagament i pels
termini de tancament, separat per mesos, amb la documentació següent:
• Despeses de personal: els TC i el justificants dels pagaments bancàries, nòmines i el
justificant del pagament d'aquestes nòmines.
• Subministraments: factures i justificants del pagament.
• Altres conceptes: factures i justificants del pagament.
Cinquè.- Autoritzar, disposar i reconèixer (fase ADO) despeses amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries de l'exercici de 2019 prorrogat pels imports i conceptes que
s'indiquen:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APORTACIÓ CONCEPTE
3040/323101/48002- gestió EBM "El Moli" 17.786,13
Taxes escolarització del 13 al 31 de març i abril
3040/323101/22794- gestió EBM "La Traca" 25.493,45€
Taxes escolarització del 13 al 31 de març i abril.
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Sisè.- Establir que un cop finalitzat el període de suspensió caldrà establir el reequlibri
econòmic, de conformitat amb l'art. 34.4 del RDL 8/2020, tenint en compte els pagaments
a compte realitzats i amb el que resulti de les justificacions aportades.
Setè.- Notificar aquest acord a l'interessat i traslladar-ho al Departament de Tresoreria,
Intervenció i Recursos Socioculturals.
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.”
--- Donar compte del Decret d’Alcaldia 648 de 09.04.2020 Modificació serveis
essencials.
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 648, de data 9 d’abril
de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’Alcaldia número 648 de data 09/04/2020
A la vila de Molins de Rei,
Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 11/2020/LIPEE ,que
resulta del procediment tramitat de/d' Mesures preventives, de protecció i organitzatives
d'aplicació al personal de l'Ajuntament de Molins de Rei i als seus equipaments i serveis
amb motiu del virus COVID-19 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
Per Decret d´alcaldia núm. 558, de data 16/03/2020 es van establir les mesures
preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19, amb la finalitat de
salvaguardar la protecció de la salut dels treballadors municipals i de garantir
simultàniament l'adequada prestació dels serveis públics municipals que resultessin
essencials i imprescindibles per a la ciutadania. Així també, es van establir mesures de
racionalització sobre els serveis municipals que es presten al municipi i que, en el seu cas,
puguessim impactar en la ciutadania.
També es van fixar els serveis essencials de l'Ajuntament i els efectius de personal.
Atès que caldria ampliar aquests serveis essencials, concretament en l´àmbit de
Governació i incorporar a un/a administratiu/va com a efectiu de personal.
L'Ajuntament de Molins de Rei ha anat prenent les mesures, organitzatives i
preventives,necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, les quals
requeriran l'adaptació en la prestació dels serveis municipals, en l'activitat pública i
administrativa, de conformitat amb el marc legal vigent. Mesures que s'han d'anar adaptant
als canvis que es van produint i sempre amb la voluntat de protegir a les persones a través
de la contenció del risc de contagi i a assegurar la continuïtat dels serveis municipals, en la
mesura del possible, amb la lògica priorització dels serveis de caràcter essencial.
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Vist el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, cal intensificar i aprofundir les
mesures adoptades fins a la data, per tal de que l'organització municipal segueixi donant
resposta adequada i de forma coordinada a aquesta emergència sanitària.
D'acord amb el que estableix l'article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i l'article 53.1.i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que
aprova el text refós de la Llei municipal del règim local de Catalunya.
El 3 d'abril de 2020, el Cap de Personal i Organització en funcions S/DA 170 de 27 de
gener de 2020, ha emès proposta de decret, amb la fiscalització favorable i sense
observacions de l'Interventor accidental de data 6 d'abril de 2020 i la supervisió interna del
President de l'Àrea de Serveis Centrals i Economia, de data 6 d'abril de 2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Incorporar com a serveis essencials, en l´àmbit de Governació, a un/a
administratiu/va com a efectiu de personal.
Segon.- Aquesta ampliació dels serveis essencials entrarà en vigor el dia de la seva
signatura i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació segons
l'evolució de la situación epidemiològica i d'acord amb les instruccions o directrius de
l'autoritat sanitària. En tot cas, estarà en vigor durant la vigència de l'estat d'alarma.
Tercer.-Aquest Decret es publicarà a la intranet municipal i al lloc web de l'Ajuntament.
Quart.- Donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament del present Decret i als representants
legals dels treballadors/es.
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.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara passaríem a donar compte dels decrets d’Alcaldia i, en especial, els decrets següents.
En primer terme, agruparia tres decrets en matèria d’organització com a conseqüència del
nou govern: el decret núm. 528 de delegacions de l’alcalde, regidors i presidències d’àrea;
el decret d’Alcaldia núm. 571 respecte els membres de la Junta de Govern Local i també
les competències de l’Alcaldia derivades de la Junta de Govern Local; i també el decret
d’Alcaldia núm. 574 de nomenament de tinents d’alcalde i tinentes d’alcaldia. Presentació
punt 9. Si els sembla, obriríem torn d’intervenció respecte d’aquests tres decrets. No hi ha
cap paraula demanada, no veig cap paraula pel xat. Doncs, ens donaríem, entenc, per
assabentats d’aquests decrets i, per tant, donaríem, faríem pas als decrets dels quals
donem compte específicament com a conseqüència de la situació que estem vivint i que ha
comportat, també, força debat que és el que portem fent i, en aquest sentit, vàrem acordar
l’explicació per blocs d’aquests decrets. En primer terme del decret núm. 558 de mesures
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preventives i protecció davant la Covid-19 i fixar serveis essencials i també el decret
d’Alcaldia 648 de modificació d’aquests serveis essencials que faria l’explicació el regidor
Miguel Zaragoza. Endavant.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Presentació punt 9.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Miguel. Si us sembla bé, faríem...si teníeu alguna cosa a dir en aquest ple i
passaríem als altres dos blocs i fem les intervencions per blocs. Entenc que no hi ha cap
intervenció.
Sr. Carles Ros Figueras:
Perdó, Xavi, perdona, sí. Has dit “per blocs”, aquest seria el de serveis essencials,
concretament.
Sr. Alcalde:
El que vam acordar és el de serveis essencials, tot el bloc, després, de contractes, i el bloc
de mesures econòmiques.
Sr. Carles Ros Figueras:
Correcte. Doncs, jo sí que voldria dir una coseta.
Sr. Alcalde:
Endavant, Carles.
Sr. Carles Ros Figueras:
Només aprofitar i dir que em sembla molt correcte els serveis essencials que es van
decretar juntament amb les modificacions que s’han anat fent i, com és normal, et vas
adaptant a la situació. Sí que demanaríem una mica, posat el nerviosisme que hi havia en
aquell moment també amb el decret d’alarma i la situació personal de tothom, que
s’intentés tenir el màxim contacte i diàleg amb la plantilla perquè sabem que va haver...va
fer saltar una mica de nerviosisme quines eren les persones decretades essencials i
pensant si era el teletreball possible o no possible, només demanem en tot cas que sigui,
quan es tractin coses així, potser esperem que no torni a haver-hi una crisi com aquesta
però sí que és bastant probable que sí que acabi passant en les properes dècades però,
igualment, només recordar que la plantilla és important, tenir-les de cara és important i
sobretot que són les persones que pateixen en la seva carn ser decretats serveis
essencials i haver d’estar a primera línia, per tant, només això. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gerard ha demanat la paraula, endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Moltes gràcies. A veure, jo, potser perquè també ho he viscut a nivell personal,
evidentment és una situació...intentar gestionar recursos, persones i serveis en aquesta
situació en què no hi havia un referent previ o no hi havia ni un simulacre...perquè a nivells
de riscos laborals sempre fem simulacres i, en aquest cas, és que no existia ni el simulacre
per poder gestionar això que se’ns venia a sobre a les administracions públiques i, per tant,
d’alguna manera, primer, donar el meu suport a la gestió que s’ha fet des dels governs que
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han tingut que liderar aquesta crisi; després, a l’esforç que han hagut de fer totes les
plantilles de les administracions públiques adaptant-se a teletreballar en molts casos, a
conviure amb infants a les seves llars, intentar donar el màxim del temps disponible a la
ciutadania, a donar recolzament en aquelles àrees que realment ara necessiten que siguin
suplementades per cobrir tota la demanada social; i, evidentment, a tot aquell personal que
està a primera línia posant en risc o no diríem en risc la seva salut però sí exposant-se a
contaminar-se i realment a després retornar a casa seva moltes vegades no sent del tot
conscient de si pot portar o no pot portar el virus a dintre de la seva casa o dintre de la
seva família. Per tant, agrair moltíssim l’esforç de tota la plantilla de l’ajuntament de Molins
de Rei i agrair o donar suport a la gestió que s’ha fet més o menys encertada però
evidentment és que no es podia...potser es podria haver fet millor però s’ha fet com s’ha
pogut i, per tant, donar el nostre suport com a Molins en Comú a la gestió que s’ha fet des
del govern municipal. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gerard. No em consta...sí, perdó, la Sra. Aroca de Molins Camina Podem.
Si a vegades no ho dic no és res personal ni polític, és una qüestió d’abreviació dels noms
però ja prendré consciència màxima del tema si veig que crea una certa sensibilitat. No et
sentim, Ana.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Gràcies. Que tampoc és una qüestió de sensibilitats perquè, si no, ho hagués dit abans
però el cert és que ens diem Molins Camina Podem i que, a més, no tenim ni abreviatura,
per tant, Molins Camina podem. Jo, una mica en línia amb el que han dit els companys, i
també com a part dels serveis essencials d’un ajuntament, en el meu cas de l’ajuntament
de Barcelona, reproduiré les paraules d’un missatge que ens va fer arribar la gerent de
l’ajuntament la setmana passada dient que la direcció era conscient de que no estàvem
teletreballant, estàvem sobrevivint, que teletreballar és una cosa, és una altra cosa,
teletreballar és tenir uns mitjans, tenir uns estudis de seguretat i salut de treball, és tenir
uns mitjans, tenir uns equips, etcètera. El que estem fent, al final, és enfrontar una crisi,
una crisi sense precedents, una crisi importantíssima, una crisi que, com ha dit el Gerard,
ens ha pillat a tothom, ens ha agafat a contrapeu, no hi ha experiències prèvies, és molt
complex. A mi em consta, perquè personalment ho estic vivint, que els treballadors
municipals de serveis essencials estem fent una feina ingent, moltes hores, molta tensió,
capacitat d’adaptar-se als canvis que és complicada perquè els canvis són molt bèsties i,
per tant, mostrar tot el meu suport a la plantilla que segur que ho està donant tot, la
resposta està sent ràpida. Jo he de dir que estic d’acord amb l’anàlisi, que es pot fer millor
o pitjor però el cas és que s’està fent com s’està podent i en aquest sentit també mostrar el
nostre suport, com vam mostrar jo crec des del rimer moment que hem tingut aquestes
reunions de Portaveus que anem tenint periòdicament i que ja he dit públicament que
agraeixo la comunicació també que estem tenint amb el govern, i, per tant, espero que
continuem aquesta línia de col·laboració, d’informació, d’enteniment i, des d’aquí, des de
tota la família de Molins Camina, donar suport al govern, a la plantilla municipal. El municipi
de Molins de Rei haurà de seguir avançant, haurà de seguir el seu propi camí i s’haurà de
tornar a prestar serveis, se n’hauran de prestar d’altres de diferents, s’hauran de crear
nous, haurem de ser imaginatius i haurem d’intentar estar al capdavant de la ciutadania per
intentar que tothom tingui una tornada, una desescalada del confinament el millor possible i
és bàsicament el que volíem transmetre.
Sr. Alcalde:
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No sé si el regidor vol afegir alguna cosa més. Endavant.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Sí, jo, agrair. És veritat que ho heu comentat els tres, és a dir, no sabíem, era una situació
completament...alguns sou conscients perquè a algú li vaig demanar ajut o consell perquè,
clar, per veure què estaven fent la resta d’administracions perquè, al final, ens trobàvem en
uns moments en els que havíem d’anar prenent decisions una mica noves i és veritat que
en alguns moments hem pogut errar, segur, i que el caos que vam tenir sobretot els dos,
tres primers dies que, al final, pràcticament tothom vam aconseguir que marxés a casa i
que entengués que podien anar, però jo crec que hem anat fent aquesta escalada. I, ara,
tot i que és veritat que encara no tenim mesures definitives, ja estem treballant en aquesta
línia que deia l’Ana de la desescalada intentant també ser...que hem aconseguit treballar
d’una manera diferent, la gent s’ha adaptat i buscarem aquesta sensibilitat d’aquesta
incorporació que entre tots haurem de pactar, govern, sindicats i treballadors per veure
com fem aquesta incorporació, que incorporació no significa que ara algú comença a
treballar, que ja estan treballant, significa com anirem fent que aquesta normalitat d’obrir
atenció al públic amb mesures correctives i de seguretat, d’incorporar gent a determinades
tasques, de flexibilitat, perquè al final els que estan fent teletreball saben què significa això.
És veritat, aquí coincideixo amb l’Ana, és una paraula una mica agosarada dir-la perquè al
final això significa estar...abans parlàvem de quan estarem en aquest ple perquè és un ple
que durarà molt perquè és nou i se’ns allargarà, bueno, pues al final aquestes són les
problemàtiques a les que ens hem d’enfrontar. Jo us agraeixo el recolzament, sabeu que
nosaltres estem en un constant diàleg amb els sindicats parlant habitualment de tots els
problemes i de les diferències que continuen havent-hi i problemes però intentant
solventar tots els problemes que poden anar sorgint per intentar continuar treballant en
aquesta línia de donar recolzament als ciutadans i a les ciutadanes de Molins de Rei.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara, en aquesta línia dels tres blocs, el Sr. Ramon Sánchez fa l’explicació
dels decrets 615, de compte concessió de la piscina municipal; del 616, suspensió del
contracte [Inintel·ligible, 02:07:57] instal·lacions esportives; del 633, de contracte àpats a
domicili per tramitació d’emergència; el 634, suspensió del contracte de zona blava a
SABA; i el 640, pagament a compte concessions de la llar d’infants de La Traca i El Molí.
Endavant, Ramon.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Presentació punt 9.
Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervenció en aquest segon bloc de decrets com a conseqüència de la
Covid-19. Entenc que...sí, endavant, Carles.
Sr. Carles Ros FIgueras:
Moltes gràcies, Ramon, Xavi. Primer de tot, la petita reflexió de que la imatge que ens
dona l’ajuntament amb alguns dels seus contractes que hem d’estar suspenent i la
despesa econòmica que suposa és un bon reflex de l’impacte que tindrà aquesta crisi
econòmica. Aquesta primera setmana, aquest primer mes i aquest primer any serà
abrumador i, com deia l’Ana abans també, crec que hem de ser una mica conscients de
l’envergadura que pot arribar a tenir aquesta crisi econòmica i esperem que es quedi aquí.
Una petita cosa, Ramon, ens sorprèn que celebris un ERTO, entenc per què ho dius,
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perquè el 70% de la despesa el pagarà l’Estat espanyol des de protecció social no
l’ajuntament en tot el retorn, però sona molt, sona una mica malament celebrar que ens
donin un ERTO a la piscina que, al final, un seguit de treballadors que perden drets
laborals, no? Després tornaré a fer referència a això també. Primer de tot, com a CUP, sí
que volíem recordar una cosa que hem estat dient aquestes setmanes a les reunions de
Portaveus, vam haver de fer una nota de premsa, fins i tot, pública per fer una certa crida,
que hem viscut un mes amb mot poca informació per part del govern municipal de què
estava passant amb les prop de 60 empreses que hi ha externalitzades, és a dir, serveis
públics de l’ajuntament que ha d’oferir, que es van privatitzar en el seu moment, per tant,
que són empreses externes qui està fent aquest servei a través de donar-los diners. El poc
control que hem tingut la sensació que hi havia ens preocupava perquè creiem que, al
final, també són treballadors que també treballen per Molins de Rei, treballen per
l’ajuntament, per tant, se’ls ha de protegir de la mateixa manera que als nostres
treballadors i això ens reflectia una preocupació molt gran que diem sempre des de la
CUP, és el problema d’externalitzar. Externalitzar genera una doble escala salarial de drets
laborals entre els treballadors del propi ajuntament. N’hi ha una colla, més o menys la
meitat, que cobren directament des de l’ajuntament, que tenen uns drets laborals que
poden defensar també a l’estructura; i hi ha la meitat dels treballadors de l’ajuntament que
treballen externalitzats per empreses. Això, al final, suposa que quan el primer dia del
confinament i de l’estat d’alarma tots els treballadors públics van saber que es mantenia el
100% del seu sou mentre durés això, una protecció i seguretat personal i familiar enorme
que et diguin això el primer dia que hi ha una crisi d’aquesta envergadura. L’altre meitat
dels treballadors de l’ajuntament van sentir que s’anunciava que tots els ERTO cobrarien el
70% només i a veure si les empreses tornaven a obrir després d’aquest cop d’alarma. Ja
sé que l’ajuntament, després de treballar, etcètera, etcètera, perquè passi però tenir
externalitzada a mitja plantilla suposa aquesta desprotecció enorme per la meitat dels
treballadors que depenen de nosaltres. De la mateixa manera, vam estar demanant durant
moltes reunions si us plau una relació de tots els treballadors i de totes les empreses, si
havien aplicat ERTO o no, perquè creiem molt greu que el govern municipal, durant un
mes sencer vam estar demanant això, que no ens donés resposta de si realment hi havia
un control de quines empreses estaven tancades, si seguien cobrant els diners de
l’ajuntament però, en canvi, no oferint els serveis perquè havien aplicat un ERTO o perquè
els treballadors ja no hi eren o perquè estaven confinats els treballadors i no feien la feina i
sí que volíem fer pública aquesta reflexió. Després es va atribuir a un error d’entesa de la
nostra pregunta quan havíem repetit la mateixa pregunta durant quatre o cinc reunions
seguides. En tot cas, celebrem que per fi fa tres dies rebéssim una relació de tots els
contractes que té aquest ajuntament, en quin estat estan —n’hem vist uns quants que sí
que s’ha aplicat l’ERTO, en alguns altres, com deia el Ramon ara, s’ha aconseguit
negociar—, perquè creiem que el més important de tenir aquesta informació no era només
tenir-la sinó poder treballar amb les empreses per evitar que els seus treballadors, que són
els nostres treballadors, perdin drets laborals, és a dir, si l’ajuntament podia oferir-se des
del primer dia a intentar negociar tot el possible perquè cap treballador d’una empresa
privatitzada, d’un servei públic privatitzat estigués perdent el 30% del seu sou, sumant la
por de que ja no tornés a obrir la seva empresa, creiem que era una responsabilitat que té
l’ajuntament com a principal contractista d’aquests serveis privatitzats que hi ha al darrere.
Per tant, aquesta era la principal reflexió que volíem fer juntament amb la imatge que ens
dona aquesta visió de la envergadura que tindrà la crisi econòmica que vindrà al darrera,
per tant, l’enorme necessitat d’un pla de xoc que ens haurem de plantejar en les properes
setmanes, quan puguem parlar-ho potser de cara perquè serà molt més fàcil, i que també
en farem referència més endavant. Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde:
Ha demanat ara la paraula en Gerard, endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Sí, nosaltres també una mica, des de Molins en Comú, apuntalar els comentaris que feia el
Carles perquè també anem en aquesta línia. Ens preocupa sobretot el control que s’ha fet
des de l’ajuntament de les empreses que realment estan prestant el servei, això ha de
quedar molt clar. Hem de fer un control, hem de saber si realment han prestat el servei, si
tots els treballadors que tenien destinats a fer aquests serveis han estat a Molins de Rei i
l’han fet, si no els ha afectat d’alguna manera. Sobretot controlar aquestes empreses a
veure quins guanys estan tenint en aquesta època de crisi perquè no s’aprofitin de facturar
el 100% i no generar el servei i, per tant, les despeses que se’n deriven. I una cosa,
seguint amb aquesta línia, que el que s’ha demostrat és que, al final, quan els serveis
públics comencen a afectar-los les coses acaben sempre demanant la protecció de
l’administració pública i potser és el moment també, al sortir d’aquesta crisi, de plantejarnos quants serveis poder realment prestar-se des de l’administració pública local i quants
realment s’han de concessionar. Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde:
No tinc cap paraula més demanada en aquest bloc de decrets. Doncs, no sé si vol afegir
alguna cosa el Ramon.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Sí, jo, en el tema que comentava el Carles, home, no és que ho celebrés, és que, primer
de tot i el primer que ens van fer veure també des de la piscina, des de totes les parts, és
que aquest ERTO havia sigut un ERTO totalment acordat amb els treballadors, vull dir, per
tant, tots els treballadors estaven d’acord en què el millor per a la piscina municipal era fer
l’ERTO, per tant, des d’aquest prisma en el que tothom estava d’acord en què aquesta era
la millor opció per a garantir l’equilibri financer de la nostra piscina i sota el prisma també
que la piscina i la direcció de la piscina van deixar molt clara en tot moment i és que aquí
tots tornarien, aquí ningú es perdria pel camí. I, per tant, aquesta va ser aquesta premissa
que també els van donar des de la piscina i que també jo vull agrair tota la voluntat que van
tenir des del primer moment de garantir que d’aquí en sortirien tots i no es quedaria ningú
pel camí. Jo, malauradament, crec que hem fet la feina quan tocava i com tocava. I jo vull
dir que aquest ajuntament, aquest govern i els tècnics de l’ajuntament han fet una feina
excel·lent amb la relació de tots els contractes que hi ha a l’ajuntament, que ha sigut una
relació que s’ha hagut d’anar treballant en molts àmbits, que hem hagut de fer molts
contactes amb moltes empreses que en aquells moments, a vegades no trobàvem a la
persona amb qui parlar però és veritat que també vam tenir un handicap important en el
que primer l’Estat va fer un real decret, la Generalitat en va fer un altre i, al final, es va
acabar fent un mix i vam haver d’estudiar també quines eren les dimensions i on ens
portava i també quina era la millor opció per l’ajuntament. I, aquí, et puc garantir, Carles,
que van haver-hi discussions, discussions importants a nivell jurídic de com s’aplicaven
segons quines normatives. En aquest sentit, vam fer tota la feina quan tocava i com tocava
i la transparència amb la que hem tingut, quan hem tingut la informació, amb la que us
l’hem traspassada, ha estat absoluta i certament en aquell moment va haver-hi alguna
discrepància en aquest sentit, amb allò al que et referies tu de no haver-te entès, però
certament crec que ja heu pogut veure que el quadre que hi ha molt explicatiu que defineix
molt bé quina és la situació, que hi ha molt pocs contractes en els que s’hagi fet ERTO i,
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per tant, hem d’intentar, en la mesura del possible, que això es restableixi de la manera
normal i agrair sobretot la feina que han fet els tècnics de seguiment i també
d’acompanyament a les empreses i a les concessionàries.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, explicats aquests, faltaria l’explicació del decret núm. 627 de mesures
econòmiques per a pal·liar la situació d’emergència per la Covid-19. Ramon, també,
endavant.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Presentació punt 9.
Sr. Alcalde:
Entenc que el Carles ha demanat la paraula, també. Recordeu el punt, eh! Bueno, ja sé
que aquest no és punt però ja ens hem entès. Endavant, Carles.
Sr. Carles Ros Figueras:
Moltes gràcies. Primer de tot, felicitar la feina que s’ha fet amb aquestes mesures
econòmiques, a tot l’equip de Finances i d’Intervenció. Eren mesures que s’estan fent a
tots els pobles però calia dur a terme amb una certa urgència per enviar un missatge a la
població de que l’ajuntament entén la situació que moltes empreses començaran a patir,
moltes persones començaran a patir, i fer-ho prou ràpid com perquè la població entengués
que s’està treballant. I crec que el missatge s’ha enviat bé, la gent ha entès que tothom fa
el que pot, també l’ajuntament, per adaptar-se, actualitzar-se i posar-se en marxa per
veure el que passarà i que, òbviament, les empreses estan no podent facturar i això és
ridícul que hagin de pagar impostos per coses que no estan podent ingressar. Al final,
també m’agradaria seguir amb el missatge de la part que es tracta, que ens correspon a
l’ajuntament. S’ha suspès el lloguer d’establiments com bars dels camps de futbol que són
competència de l’ajuntament, són espais de l’ajuntament i aquesta concessió que tenen
amb els propietaris del bar se’ls hi ha suspès. Creiem que és un exemple molt bo que
hauríem de poder fer una proactivitat molt més gran des de l’ajuntament perquè aquest
model sigui el que es dugui a terme amb tots els comerços que estan afectats per això i, no
només comerç, sinó també els persones. És una realitat que l’aturada total prohibeix els
ingressos a moltes empreses i a moltes famílies. Totes les que pateixen ERTO, patiran
acomiadaments o pateixen que el seu comerç, la seva empresa estigui absolutament
tancada. Per tant, creiem, i ho hem demanat també públicament en alguns articles d’opinió
que hem fet aquests dies, de que s’havia de ser valent amb això i, des de l’equip polític
que lidera aquest ajuntament, en convocar alguna experiència semblant a un pacte local
on les dues parts que estan aquí, igual que l’ajuntament amb els seus llogueters dels bars
dels camps de futbol fa, poder fer un pacte local en què els propietaris d’establiments i els
comerços i establiments i els propietaris de pisos i vivendes i els llogueters d’aquestes
vivendes arribar a cords dintre de la lògica de que si la gent i els comerços no estan
ingressant res és absurd que se’ls demani pagar els lloguers d’aquests comerços i a
aquestes famílies, els seus pisos perquè la realitat és que, al mercat immobiliari espanyol,
el lloguer és l’enorme, és a principal font de despesa dels recursos familiars. Paguem
lloguers altíssims, el govern de l’Estat espanyol va molt tard en limitar els preus dels
lloguers. Nosaltres creiem que hauria de ser un mercat directament controlat igual que s’ha
pogut controlar el preu de les mascaretes a les farmàcies i els preus al que les empreses
poden posar les mascaretes per no abusar de la població que necessita mascaretes,
s’hauria de fer algo exactament igual pels lloguers dels comerços i les famílies. La gent
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necessita viure, per tant, els governs haurien de fer polítiques per aturar la mercantilització
d’una necessitat bàsica com és l’habitatge. I podríem parlar també després del sector
energètic, l’escalfor a les cases, l’aigua que bevem, etcètera. Llavors, creiem que
l’ajuntament hauria de ser més proactiu i fins i tot entitats com el Bot-Mol han estat
demanant un pacte d’aquestes envergadures, han estat proposant i estan negociant elles
mateixes amb algunes empreses i propietaris. Creiem que és un missatge que tot
l’ajuntament ha de llançar a tota la població que les famílies que han perdut la feina, han
patit els ERTO, i els comerços que han estat obligats a tancar, intentem com a mínim, des
de les parts propietàries que tinguin aquestes propietats, de no carregar encara més sobre
aquestes famílies. Al final, són debats que haurem de portar també en quins models
d’ordenances fiscals, per tant, quins impostos es cobren en aquest municipi. També en el
sentit de veure si podem incentivar pactes locals com aquest, per exemple, amb
bonificacions, com parlarem més tard en un punt, per les persones que posen el seu pis
que tenen en propietat a la borsa de lloguer social perquè les persones de Molins puguin
acollir-se a aquests preus diferents que té la borsa de lloguer social. També una mica amb
la reflexió que feies, Ramon, de dir, de demanar un calendari fiscal nul per a aquest 2020,
no sé [Inintel·ligible, 02:36:30] completament, de demanar que no es cobrin impostos. Estic
en contra, crec, no m’ho havia plantejat massa com a CUP però estic en contra de no
cobrar cap impostos a la gent que sí que no han perdut la feina o sí que estan treballant
perquè, d’alguna manera, s’han de pagar les coses. El que hem de fer, precisament, és
una redistribució d’aquesta riquesa i una redistribució d’això, que qui sí que té la sort de
tenir grans propietats, qui té la sort detenir grans fons al banc, tots els bancs que no han
tornat els dines que se’ls va donar per la crisi anterior...són aquesta gent qui ha de pagar
amb impostos. Calen els impostos, per tant, perquè les persones a qui hauríem de fer que
no paguin impostos són les persones que estan perdent la feina, per tant, una tarificació
social, tarificació progressiva de qui té més pagui més perquè qui té menys no hagi de
pagar tant. No suprimir els impostos per tothom perquè no hi haurà cap manera de pagar
els serveis públics si suprimim els impostos per tothom. I ja està. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. Recordeu acotar els temps que....sé que...alguna...? No tinc cap paraula més
demanada en aquest donar compte d’aquest decret. No sé si el regidor vol afegir alguna
cosa més o si no...
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Gràcies, alcalde. Totalment d’acord amb el tema dels lloguers. No hem fet cap butlletí però
ho estem treballant i aquesta és una mesura que portem dient des del primer dia amb
l’equip de govern, que és una de les converses que ens queda pendents de veure com
podem fer entendre que, evidentment, els lloguers són la part essencial, cosa més
essencial que tenen els comerços de Molins de Rei i, avui en dia, aquests comerços no
estan facturant i possiblement, si no facturen, d’aquí dos mesos aquests comerços
tancaran. Per tant, jo crec que hi ha d’haver-hi un gran pacte de ciutat, un gran pacte de
municipi, en el que hi hagi aquesta relaxació per part de moltes persones que posen el seu
local a llogar i que han d’entendre que en aquests moments el més important és podernos-en sortir. Aquesta crisi, malauradament, ens ha agafat a les portes de l’estiu, un estiu
que a ningú se li escapa que serà radicalment diferent als estius que hem viscut els darrers
anys. Per tant, en una època en la que possiblement les vendes de molts comerços
baixen, està clar que ens situarem, com deia abans, amb un escenari del tercer trimestre
bastant complicat. Mira, un exemple del que deies i també una agraïment especial a les
farmàcies, les farmàcies que, evidentment, avui he anat a comprar una mascareta i la
Pàg. 105/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

mateixa mascareta que està donant la Generalitat ells l’han comprat a 1,14 i l’estan cobrant
a 0,96, per tant, un esforç que estan fent i veurem com realment acaben gestionant
aquesta diferència de cost que assumeixen en aquest moment les farmàcies i que haurem
de veure com es regula, també, aquest punt per part de vista de l’Estat. I el teu tram final
de l’exposició, crec que anaves molt bé i, després, m’has acabat de...no diré decepcionar
però és evident que és una primera proposta i jo crec que seria una proposta que hauríem
de treballar i possiblement molta gent que avui pot pagar impostos, d’aquí quatre mesos no
els podrà pagar. I aquesta és una realitat amb la que ens hem de trobar, o sigui, la crisi
econòmica encara no ha començat, la crisi econòmica vindrà d’aquí uns mesos. Avui
parlava amb una propietària d’un comerç que em deia que hi ha uns comerços en un carrer
del nostre municipi on no han pagat els dos mesos perquè el propietari no els hi ha cobrat i
tenen clar que tindran que tancar i això és un problema molt greu. Per tant, haurem de
veure com fem les polítiques des del nostre municipi per tal de sortir-nos-en des de tots els
punts de vista, sanitari, econòmic i social. I haurem de fer, aquestes tres potes les haurem
de tenir molt presents i coincideixo totalment amb el que deia i ha dit abans el Gerard de
que hem de convocar aquest Consell de Cohesió Social per realment determinar com
farem front a aquesta crisi perquè això serà molt greu.
Sr. Alcalde:
Demanes la paraula, Carles?
Sr. Carles Ros Figueras:
Només molt simple. Entenc el que dius, Ramon, de que els propers...és cert que les
empreses o persones començaran a patir la crisi posteriorment, això ho entenc. Crec que
no invalida tampoc que les persones o grans propietats que segueixen sent gran propietats
hauran de pagar impostos, per tant, segueixo en contra de que els que seguiran tenint
molt, diguis tu que no han de pagar impostos, no, crec que els han de pagar perquè els
haurien de pagar igualment i, per tant, més que n’haurien de pagar. I, per altra banda,
entenc la crida al Consell de Cohesió Social, estic 100% d’acord amb que s’ha de fer
aquesta crida del Consell de Cohesió Social de Molins de Rei però no oblidem que fa
només quatre o cinc anys vam aprovar el document o menys, tres o quatre anys, vam
aprovar un document enorme, no l’hem aplicat, no en tornem a començar un altre. Faig la
crida a que si hem d’aprovar un document que diu unes coses que aposta cap a la
redistribució de la riquesa i propietats d’aquest país i també per com s’han de gestionar els
serveis públics de Molins de Rei, etcètera, etcètera, no partim de zero, si us plau, que hi ha
un document enorme que va trigar tres o quatre anys a elaborar-se i el que cal és dotarnos de pressupost, modificar el pressupost local cap a aquesta direcció, veure d’on s’han
de treure els recursos si se n’han de treure, fer el debat de l’endeutament, de si el podem
destinar a polítiques socials o a inversions que ens hagin de treure d’aquesta crisi millor del
que vam entrar perquè hem vist l’exemple que de la crisi del 2008 en vam sortir retallant i
amb austeritat i ha sigut un desastre, el que ens vindrà, els projeccions d’Espanya són
desastroses perquè tenim una economia superfeble i uns serveis socials defenestrats per
aquelles polítiques d’austeritat. Les polítiques estatals d’austeritat s’hauran de replantejar
molt fort.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Jo sí que afegiré...si em permeten, ja que el debat s’ha derivat cap aquí també i
molt breument, però com que no he pogut estar pràcticament en el debat sobre el decàleg
de l’ACM i la Federació que és on s’ha parlat més de les qüestions, entenc jo, del mètode i
del conjunt que havíem de sumar Molins de Rei, jo crec que ho he deixat meridianament
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clar a l’inici del ple avui. Hem de buscar màxims consensos, hem de buscar l’eina de
trobar-nos amb les eines que, com a mínim, siguem capaços de trobar entre tots. És
evident que l’ajuntament de Molins de Rei té una llarga tradició i, com ara feia referència el
Sr. Ros també, una producció de documents importants i que el que cal és aprofundir en
aquesta línia. És evident que tot just ara que estàvem començant, saben que era el
compromís que els hi havia explicat en més d’una ocasió de treballar conjuntament el Pla
d’Actuació Municipal, això s’ha de revisar de la mateixa manera que vam explicar que
revisaríem la primera proposta de pressupost que havíem lliurat de 2020. Per tant, de la
mateixa manera ara encetem un nou temps obligats per aquesta causa de força major, ho
fem, afortunadament, des d’aquest punt de vista, i permeti’m que els digui d’aquesta
manera, amb un govern més fort però no vol dir un govern que no vulgui buscar més diàleg
amb tothom, que no vulgui buscar més sinèrgies i no vulgui buscar els punts d’acord que
puguem trobar entre tots. Aquesta és la mateixa voluntat ferma amb què vàrem començar
i, especialment en la meva persona i el meu grup, aquesta recerca d’un govern fort i que
hem fet un primer pas important, buscarem màxim consens i les eines a partir de les quals,
en el moment que puguem fer-ho viable també, però amb aquesta línia que hem mostrat
de màxim diàleg possible amb tots els portaveus i que estem fent com mai i que vostès
mateixos han reconegut també, malgrat en alguna ocasió, amb els problemes d’entesa i ho
reconec per part meva que he necessitat en una ocasió que m’expliquessin i em fessin una
pregunta quatre vegades però, malgrat això, jo crec que vull posar de manifest la voluntat
en tot moment de no amagar la informació, ser transparents, buscar l’acord, buscar la
sinèrgia. Han fet aportacions interessants, he començat el ple dient i lloant la feina de tots
els grups municipals i de tots els portaveus i aquesta, jo crec, ha de ser l’eina i el camí que
hem de continuar i segur que serem capaços de trobar-lo, insisteixo, amb la documentació
que tenim i amb la reformulació adaptada d’aquella documentació als moments actuals. No
sé si el Ramón, el regidor, volgués afegir alguna cosa més. Si no, entenc que estem
assabentats.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
Comissió informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea
d’Alcaldia.
10.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2019 prorrogat.
DICTAMEN
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent duta a terme el dia 10 de gener de
2019, va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2019.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 5 de març de 2019, va
resoldre les al·legacions presentades al mateix, aprovant definitivament el Pressupost
General de la Corporació per a l’exercici 2019.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2241 de data 20 de desembre de 2019, es va aprovar
la pròrroga del pressupost municipal de l'exercici 2019 a l'exercici 2020, amb efectes 1 de
gener de 2020.
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L’Alcaldia ha ordenat al negociat de Control de Gestió la incoació d’un expedient de
modificació del Pressupost General prorrogat de l’exercici 2019 per donar resposta a
diferents necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Aquestes necessitats sorgeixen de la crisis sanitària derivada del COVID que ha donat lloc
a la declaració per part del Govern de l’Estat, mitjançant el Decret 463/2020 de 14 de març,
de l’’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària donant lloc al
confinament general de la població i dels treballadors municipals, i es fonamenten en el fet
que l’Ajuntament ha de seguir funcionant com a garant del serveis essencials que
requereix el municipi, declarats mitjançant el Decret d’Alcaldia número 558 de 16.03.2020.
Vistos els informes emesos pels diferents àmbits i serveis municipals dels quals es
desprenen necessitats de consignació pressupostària en l’àmbit de la programació
d’Inversions Financerament Sostenibles.
Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 17 d’abril
de 2020.
Vist l’informe emès per l’Interventor accidental en data 17 d’abril de 2020.
Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de
tresoreria per a despeses generals.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè siguin remesos al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment els expedients de modificació del Pressupost prorrogat del
2019 al 2020 següents:
TIPUS
CRÈDIT
EXTRAORDINARI
SUPLEMENT
CRÈDIT

NÚMERO

DE

IMPORT

1/2020

60.000,00 €

1/2020

540.089,36 €

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis
de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si
durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es
presenten reclamacions.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:
Per tant, jo diria que hem fet, en aquest primer ple virtual, hem fet el donar compte més
llarg de qualsevol ple perquè ara és quan entraríem als assumptes dictaminats per les
comissions informatives quan tot just portem pràcticament tres hores de ple, amb el punt
número 10 de la comissió informativa, de l’única que es va convocar per aquest ple, de la
informativa de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia el punt 10 de l’ordre del
dia, la modificació del pressupost de l’exercici 2019, pressupost prorrogat, en aquest sentit,
i fa l’explicació d’aquest punt el regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Jordi Enseñat Garcia:
Presenta el punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Jordi. Obriríem el torn d’intervencions. Veig que, pel punt 10, Sr. Carles
Ros, endavant.
Sr. Carles Ros Figueras:
Moltes gràcies. Bé, primer de tot i perquè m’ha sorprès fa mitja hora, celebrar que ja
hagueu aprovat aquest punt. Nota de premsa, ajuntament de Molins de Rei, “l’ajuntament
destinarà més de 600.000 euros a fer front a les mesures, bla, bla, bla”, pel que sembla,
aquest punt ja està aprovat abans de votar-se. Sembla, per tant, que el que anava a
proposar jo ara no en fareu cas però, bueno, ho diré igualment perquè la gent ens escolta i
que quedi, com a mínim, gravat. Nosaltres vam expressar ja a la comissió informativa de
l’altre dia, fa dos o tres dies, que no estàvem conformes amb dos punts que us vam fer
arribar, després diré quins són, per tant, sí que demanem com a CUP poder votar per
separat aquests punts i aquestes mesures o que no les incorporeu, com a mínim, o que les
modifiqueu sobretot perquè hem considerat que aquest ple, així vam marcar-ho els
portaveus, era un ple d’urgència, era un ple per a fer mesures extraordinàries i, per tant,
creiem que no ho són aquestes mesures, després diré quines són. En tot cas, sí que estem
a favor de moltes de les coses que es proposen perquè calia posar sobre la taula tots els
recursos necessaris per serveis socials d’aquest municipi, l’impacte de la crisi ha sigut
immediat i ho serà encara més, estem totalment d’acord amb què es destinin aquests
600.000 i els que siguin necessaris que vagin darrere perquè, per ara, l’ajuntament té molt
de líquid de l’any passat i per aquest any i, per tant, per aquesta banda, estem
completament d’acord amb aquestes mesures. També que es doni la subvenció
extraordinària a l’ADF, els voluntaris de l’Associació de Defensa Forestal estan fent la feina
no només de protecció del bosc sinó també donant suport a la neteja dels carrers, a la
gestió de tota aquesta crisi des de les seves possibilitats com a voluntaris, per tant, 100%
d’acord que se’ls doni el suport econòmic que necessiten i que és petit davant de la feina
que fan de vegades. També, totalment d’acord amb la compra que s’ha fet i per la despesa
que requereix amb guants, amb bates, en suport a la residència i amb tot el que sigui
necessari en mesures immediates davant d’aquesta pandèmia, d’aquest Coronavirus per a
desinfectar, etcètera, etcètera. Les despeses de teletreball per aquest ajuntament, ens
permetrà aquesta crisi, com a mínim, allò que diuen “la crisi t’unirà”, l’oportunitat de fer un
salt qualitatiu tecnològic per aquest ajuntament, segurament, que no hauríem tingut en tres
o quatre anys i perquè els que ho hem viscut com costa tirar endavant mesures de
vegades d’avenç tecnològic no hauríem dit mai que avui estaríem fent aquest ple virtual,
que quedaria gravat, que seria vàlid i que permetria que totes les decisions siguin preses
de manera digital, per tant, 100% d’acord amb els 17 + 60.000 euros que es destinen a
poder fer tota la virtualització d’aquest ajuntament de cop. També els valors econòmics que
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són per a fer les transferències que ja hem parlat abans, tant serveis des de la piscina
municipal, les llars...les escoles bressol de Molins de Rei, etcètera perquè puguin protegirse els treballadors i mantenir la feina que fan fins ara. Però sí que vull arribar a les
mesures que demanem que no s’incorporin en aquest punt. Per una banda, es demanen
20.000 euros més en comunicació per aquest ajuntament com a cosa extraordinària. La
CUP no veiem justificats aquests 20.000 euros, ens fa por que sigui al final per poder ser
una mesura d’autopromoció de l’acció de govern i quan, precisament, aquest ajuntament ja
té un departament de comunicació sencer, quant la resta de regidories ara mateix estan
parades, no hi ha comunicació, de la resta de coses aquest ajuntament dia a dia sí que
comunica, per tant, ens sorprèn que calguin 20.000 euros de cop, que és molts diners, per
feina de comunicació per aquestes poques setmanes que portem. Per tant, no veiem
justificat un increment tan gran en la despesa en comunicació i menys una plantilla, unes
persones dedicades a la comunicació. I, per altra banda, la compra d’un dron, un vehicle
autocontrolat, volador, per la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. No entenem la urgència de
fer una mesura de cop tan especifica de destinar 5.500 euros a comprar una bèstia
tecnològica, que sembla per aquest import, per poder supervisar la població des del cel,
ara volem controlar que la gent estigui confinada des del cel per urgència. Creiem que és
un error fer-ho d’aquesta mesura tan ràpid. Si mai s’hagués volgut plantejar una mesura
semblant, potser, precisament, per fer un control de l’urbanisme descontrolat que tenim als
barris de muntanya, ens ho podríem haver arribat a plantejar però mai s’ha executat cap
expedient per aquestes mesures, per tant, en tot cas el veiem absolutament sense justificar
aquesta mesura. Vam demanar que no hi havia aquesta urgència per a comprar-ho en
aquest ple, que es podia esperar a un debat que podíem tenir d’aquí un mes, potser, de
cara i que ens podríeu explicar per què cal un dron per a la Policia de Molins de Rei perquè
ens vigili des del cel i amb una cosa encara més concreta, tenim un 59% de la plantilla de
la Guàrdia Urbana que no treballa, estan les places buides i estan de baixa, 59%, ni la
meitat dels agents hi són. Això sabem que és també perquè la volatilitat dels agents de
Molins de Rei, duren molt poc, és cert, vivim a prop de Barcelona, els agents duren molt
poc perquè allà paguen molt millor perquè ho poden fer però que comprem un dron quan
només una persona de la plantilla de la Guàrdia Urbana té el carnet per a teledirigir drons i,
amb la volatilitat d’aquesta plantilla, el més probable és que d’aquí tres mesos aquest dron
estigui al calaix perquè ningú el sap pilotar. Per tant, demanem un cop més que aquesta
mesura no tiri endavant perquè no la veiem justificada i, en tot cas, com a mínim,
demanem poder-ho parlar tranquil·lament perquè, si ens ho justifiqueu i ens ho arribéssim
a creure, no hi ha cap urgència perquè sigui ara la compra d’aquest dron. Per tant, per
aquestes dues mesures, demanaríem poder votar per separat perquè volem votar a favor
de les mesures econòmiques per fer front a aquesta crisi però no podem votar a favor de
tota aquesta proposta que feu en un únic bloc on creiem que s’estan col·locant mesures
innecessàries i que van en un línia política molt concreta que no compartim. Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde:
Vale, hi ha una paraula demanada del Joaquim però jo, com que pensava i en la línia de
les converses que havíem tingut, que primer faríem justament el debat de què aniríem a
votar o la possible presentació d’esmena o no que es faria, no precisament tota la
intervenció i, a més a més, fer un afegidor, clarifico el que es pot i el que no es pot fer en
aquest punt i els hi dic que el mateix interventor m’ho acaba d’apuntar ara. Són dos
expedients, un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari, però el que no es poden és
votar les partides per separat. No es poden votar les partides per separat, aleshores, la
votació s’ha de fer en el seu conjunt. Si tenen alguna proposta, haurien de presentar
Pàg. 110/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

concretament l’esmena i, per tant, hauríem de procedir a la votació de la possible
incorporació de l’esmena en el debat. I això és el que no m’ha quedat clar si han presentat
una esmena o no han presentat una esmena.
Sr. Carles Ros Figueras:
En tot cas, verbalment, l’estem presentant ara, sí.
Sr. Alcalde:
Doncs, llavors, abans de continuar el debat, que és el que primer s’hauria de fer, és vostès
incorporar una esmena, votar si fem el debat de la incorporació o no, i si després
l’acceptem que és el que havíem dit. Per tant...
Sr. Carles Ros Figueras:
Em sembla correcte. No ens havies comunicat això quan t’ho hem fet arribar aquesta
tarda, per tant, assumim que el govern anava en contra de que es pogués fer aquesta
esmena. [Inintel·ligible 03:05:11]
Sr. Alcalde:
No, no, no, perdoneu...perdó, ara no cal que reproduïm el debat que hem tingut en
WhatsApp sobre una proposta que teniu des de fa set dies i que tres hores abans del ple
ho dieu. Jo crec que això ho hem dit. És coneixença, és coneixença perquè està aprovat
així en el Reglament Orgànic Municipal, que la capacitat i la competència dels diferents
grups municipals tenen per fer i presentar esmenes, això no fa falta que els hi recordi que
això ja ho saben, és un ROM que hem fet entre tots i, per tant, vostès poden presentar
esmenes en cadascun dels punts que portem a votació i a debat. Per tant, si els hi sembla,
concreti l’esmena i fem el debat sobre si... Primer, entenc, secretària, que hauríem de votar
si, diguéssim, podem incorporar aquesta esmena i, després, si l’acceptem, no? O és una
única votació? Secretària, aquí sí que necessito l’ajuda.
Sra. Secretària:
Perdó, sí, se’m sent? Val, sí...no, que s’hauria de votar que es tracti [Inintel·ligible,
03:06:34] o sigui, hauria de quedar clar a tots els regidors l’esmena que es presenta i,
llavors, votar l’esmena i, en el seu cas, doncs, si no votar el dictamen.
Sr. Alcalde:
Per tant, només hi ha una única votació i primer hi ha un debat sobre la presentació de
l’esmena. No...està...el micro, sí ha d’obrir el micro, secretària, jo no puc.
Sr. Carles Ros Figueras:
Sandra, obre el micro...
Sra. Secretària:
No, és que pensava que estava parlant l’alcalde per això el tenia tancat. Doncs, ha de
quedar clar als regidors l’esmena que es presenta, es delibera i, finalment, es vota
l’esmena i es veu si prospera o no.
Sr. Carles Ros Figueras:
A qui correspon deixar clara l’esmena? Perquè com que no són...bueno...
Sr. Alcalde:
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A qui la presenta.
Sr. Carles Ros Figueras:
[Inintel·ligible, 03:07:56] vint-i-cinc mil quatre-cents i pico euros el que estem proposant, si
és una reducció al conjunt del pressupost d’aquest valor, doncs, proposem això però no sé
si queda esmenat dintre dels informes que corresponen als diferents negociats que venen
fins aquí, llavors, no sé exactament com es fa. Si l’interventor ens pot aclarir això.
Sr. Interventor:
A veure, al meu entendre, el que...si acabés prosperant l’esmena, el que s’hauria, al meu
entendre, que es confecciona un expedient de modificació diferent al que s’ha dictaminat.
Llavors, clar, s’hauria de concretar ben bé quin expedient queda, és a dir, l’expedient, al
final, són partides de despesa s’incrementen o no i partides que es creen amb crèdit
extraordinari amb un import determinat o no. Però ha de quedar molt clar l’expedient que
queda per aprovar. Ha de quedar clar amb partides de despesa. Ha de quedar clar. El que
no es pot fer és, que això ja ho ha aclarit la secretària, disseccionar una mica l’expedient
ara, és a dir, l’expedient és un i, si hi ha una esmena que modifica l’expedient, ha de
quedar clar quin expedient s’ha d’aprovar, és a dir, amb partides de...no sé si m’explico.
Sr. Carles Ros Figueras:
Si voleu, ja ho faig jo.
Sr. Alcalde:
Un segon, un segon. Un segon, Carles, un segon. La meva pregunta és: llavors, hi ha dues
votacions, la votació d’obrir el debat de l’esmena i, després, la votació de la pròpia
acceptació de l’esmena o només una única votació? Una només. D’acord. Doncs, Carles,
si vols explicar l’esmena i faríem la votació de la incorporació de l’esmena.
Sr. Carles Ros Figueras:
Si no vaig errat, l’esmena i no ho tinc tot davant ara però seria sobre la partida
2020222013000122199 que és material tècnic específic de Guàrdia Urbana i la partida
2020100192060122602 de despesa de comunicació i difusió de l’ajuntament de 20.000
euros. Seria fer una esmena, a la segona, de la totalitat i, a la primera, de -5.400 euros que
és el que correspon al dron, si no vaig errat. No sé si és la forma aquesta de fer l’esmena
concretament.
Sr. Alcalde:
Entenc que podem passar a la votació, tant interventor com secretària, respecte a aquesta
aportació que fa el regidor Carles Ros de la CUP, sí? Votació esmena. Entenc que, a més
a més, el Sr. Carles Ros ja ha fet la primer intervenció del primer torn i, per tant, continua el
torn d’intervencions d’aquest primer torn amb el Sr. Joaquim Llort. Endavant.
Sr. Joaquin Llort i Grau:
Hola, bona nit. El que sembla una mica al·lucinant és que ja hagi aparegut una nota de
premsa que diu que s’han aprovat aquestes modificacions però, bé, nosaltres teníem
també, precisament, problemes amb els dos punts que estava recalcant el Carles, no
obstant, us comento. Perdoneu, problemes tècnics. Bé, volem començar la nostra
intervenció deixant clar que entenem que la situació que estem vivint requereix i requerirà
de mesures extraordinàries per, d’una banda, donar resposta a les necessitats per fer front
a la pandèmia i, de l’altra, per a reactivar la vida de totes les persones un cop puguem
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sortir del confinament. La relació de propostes de les peces que han facilitat l’equip de
govern és àmplia. La de la neteja, per exemple, potser encara hauria d’haver estat superior
ja que hi ha zones de la vila que encara no estan prou netes però n’hi ha que no les
considerem justificades. És el cas dels 20.000 euros corresponents a la comunicació que
apareixen desglossats en la feina feta fins ara, a prop d’11.000 euros i la futura, prop de
9.000. Estem totalment d’acord que és essencial tenir a la ciutadania informada però en
moments de molta despesa afegida inesperadament potser cal plantejar bé quins projectes
són imprescindibles i si tenim el personal i realment els recursos per fer-ho. Hi ha moltes
maneres de comunicar. Per altra banda, i precisament veient la gran despesa que s’està
generant per incrementar la informació i la comunicació amb la ciutadania, no entenem
com és possible que no s’informi i es justifiqui correctament l’adquisició d’un dron amb un
cost de 5.460 euros. Els drons cal utilitzar-los amb formació adequada, en els espais
adequats i respectant les mesures de seguretat. El seu ús indegut pot suposar un risc, a
més de per les persones i els béns en terra, per la protecció de dades i privacitat de les
persones. Quins informes i criteris justifiquen aquesta actuació? Ja tenim els professionals
amb la formació adequada per a pilotar el dron? Quin cost té la formació necessària per a
pilotar el dron? Què significa que el dron és per a un control més ràpid i segur de la vila?
Volem saber en quins casos està prevista la seva utilització. Com dèiem al principi, estem
d’acord a fer un esforç pressupostari per donar resposta a les necessitats que es plantegin
per la vila i pels vilatans però no podem suport d’algunes partides que apareixen en
aquestes despesa prevista. Per aquest motiu i veient que finalment no es poden votar
apart aquestes dues qüestions, ERC ens abstindrem, Esquerra Republicana de Catalunya
ens abstindrem. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Ara havia demanat la paraula el Sr. Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Des de Molins en Comú, en primer lloc, lamentem que no prosperi una esmena que el que
fa és obrir un debat sobre si totes les partides que incorpora aquesta modificació de
pressupost van encaminades només a l’àmbit del Covid-19, que era l’objectiu de fer aquest
ple, o si incorporen altres inversions o despeses potser no del tot justificades o no del tot
clares. Tot i així, nosaltres som molt conscients del que suposa tot plegat, som molt
conscients que és molt necessari fer front a tota l’emergència sanitària, a totes les mesures
que ha d’implementar l’ajuntament, tant des del punt de vista de l’organització com des del
punt de vista del pla de xoc d’emergència social, com el tema de contractació de personal,
però això tampoc vol dir que sigui un xec en blanc. Nosaltres, la nostra obligació és el
control i fiscalització de les despeses i, per tant, el que sí que els demanarem és que
després ens argumentin ben bé aquestes previsions, perquè moltes són previsions, altres
són despeses potser ja executades però altres són previsions de despesa que ens la
justifiquin bé i ens expliquin que realment aquestes han anat cap a pal·liar l’efecte del
Coronavirus a la nostra vila. Ja hem comentat, nosaltres també tenim algun desconfort en
algunes partides i ja ens ho explicaran més endavant. Al final, també, hio ha algunes
partides que s’han hagut de fer perquè no hi ha prou personal a l’ajuntament, com la
despesa, per exemple, de les connexions informàtiques, altres administracions públiques
ho han fet amb personal propi, aquí es nota també una manca de recursos i ja els
recordàvem que el departament d’informàtica estava molt poc ben dotat i evidentment
quan s’ha de tirar de la funció pública, els que estan preparats poden afrontar-ho i els que
no han de contractar fora. I, en aquest cas, l’ajuntament de Molins de Rei ha hagut de
contractar un servei que hagués pogut fer uns professionals de la casa si els haguéssim
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tingut. Igualment, comentar el tema de la Guàrdia Urbana, ja ho comentava el Carles, la
situació en la que està la Guàrdia Urbana que no és nou, que ja ho saben i que és
conseqüència d’una forma de governar o d’una forma de fer política a nivell de recursos
humans que el que fa és una mica anar desmembrant la funció pública de l’ajuntament i
que, evidentment, nosaltres no hi estem gens d’acord. Tot i això, votarem a favor,
evidentment, per responsabilitat, votarem a favor perquè sabem el que és gestionar i
governar i, per tant, esperem que després ens puguin justificar totes aquestes despeses
que suposaran totes aquestes modificacions. Gràcies per endavant.
Sr. Alcalde:
Sra. Aroca, endavant.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Gràcies. Bueno, doncs, jo comparteixo el que ha explicat el company de la CUP, estic
totalment a favor de l’esmena que introduïa, els motius ja els ha explicat ell. És una pena
que no s’hagi tingut en compte i no s’hagi pogut avançar en aquest sentit. Crec que, al
final, la promesa que se’ns va fer de que només es faria una modificació de crèdit per
coses imprescindibles per la crisi del Covid-19, al final, no ha estat així, és de lamentar,
realment. I, per una altra banda, també d’acord amb el que ha dit el Gerard respecte de la
situació de l’ajuntament la qual creiem que, a més, ara tindrà més problemes perquè
suposo que no serà fàcil...si ja era difícil endreçar la situació interna de l’ajuntament i del
personal abans, doncs, ara, entenc que les prioritats, a més, la deixaran un altre cop de
banda i tornarem a estar igual. Per tant, nosaltres ens abstindrem, creiem que la
fiscalització s’ha de fer amb el vot especialment i, per tant, ens abstindrem perquè, tot i que
voldríem votar a favor de la majoria de la modificació del pressupost, aquestes dues
qüestions, aquestes dues despeses que no trobem justificades suficientment com per
poder votar a favor ens impedeix fer-ho. No sé, realment, a qui li sorprèn que hagi sortit la
nota de premsa abans del plenari. Jo crec que aquí hi ha dos efectes directes que tenen a
veure amb el que estem parlant aquí avui. D’una banda, l’augment de despesa en
comunicació que fa que sigui tot molt més àgil, fins i tot abans de que es produeixin els fets
ja tenim les comunicacions; d’una altra banda, l’efecte directe de la sociovergència, del
nou, podríem dir, [Inintel·ligible, 03:19:39] sociovergent que fa que ja no necessitin ni anar
a un plenari per aprovar els coses perquè ja tenen la majoria suficient per fer-ho, per tant,
jo no sé realment a qui li estranya que passin aquestes coses.
Sr. Alcalde:
Sra. Laia Cassauba, si us plau.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña:
Gracias. Primero de todo me gustaría explicar por qué me he abstenido a la enmienda de
la CUP. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo en lo del dron, creo que la
utilización del dron a nivel legal es muy sensible, creo que lo mejor en Molins de Rei, la
Guardia Urbana no están preparados todavía para disponer de estas nuevas tecnologías.
Me parece que con el tiempo irán avanzando y, seguramente, todo el mundo y todos los
municipios y todos os países del mundo podrán llegar a utilizarlos y podrán utilizarlos como
herramientas pero creo que aún queda mucho para llegar a este punto, entonces, tampoco
entiendo muy bien el gasto del dron. El gasto de comunicación, aunque también estoy de
acuerdo en que el gasto es demasiado elevado, creo que en época de crisis y, sobre todo,
con todos los problemas que están habiendo ahora creo que es importante que la
ciudadanía esté informada al máximo. Entonces, no he votado a favor simplemente porque
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quitar absolutamente todo el gasto en comunicación no estaba del todo de acuerdo aunque
sí que hubiera estado de acuerdo en reducirlo considerablemente. Aparte de esto, también
me uno a los compañeros que han citado lo de la nota de prensa, no lo entiendo, me
gustaría, añadiendo por aquí en este sentido, que, aunque como ha dicho Ana el gobierno
llega a un pleno sin tener ni que esperar nuestra votación para aprobar algo, creo que lo
dije mientras hacíamos todas las reuniones hasta llegar a este pleno que es un gobierno
que ha trabajado con la oposición, que nos ha intentado escuchar, que realmente intenta
trabajar bien y me gustaría que, aunque se tuviese mayoría y no tuvieseis que ir a un pleno
para aprobar algo que ya lo tenéis todo aprobado, que aun así se nos tuviese todavía en
cuenta y creo que ahora mismo ha sido un poco de “abuso de poder”, entre comillas, y
permitidme que lo diga muy ligeramente. I, por último, estoy muy de acuerdo con algo que
ha dicho Gerard y es por responsabilidad, es por eso que esta vez votaremos a favor y es
por responsabilidad no porque estemos a favor de todo lo que se ha citado, aun así, hoy sí
que votaremos a favor de este punto. Gracias.
Sr. Alcalde:
Ha demanat la paraula el regidor Miguel Zaragoza. Endavant. No et sentim.
Veu:
El micro, Miquel, el micro. El micro.
Sr. Alcalde:
El micro.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Jo queixant-me de que l’alcalde no connecta el micro i ara ho faig jo. En la línia de la
modificació pressupostària, a veure, jo crec que i és evident i agrair el to de alguna part de
l’oposició de que quan parlem de que hem de fiscalitzar, evidentment, nosaltres això és el
que fem i, de fet, la proposta de modificació pressupostària que nosaltres continuem
defensant que és una proposta, és un primer paquet que jo crec, que ho explicàvem
abans, de mesures d’impacte que nosaltres hem treballat amb els tècnics, aquestes que
tant defenseu els tècnics, quines mesures són necessàries per poder complir aquestes
feines. I una de les que nosaltres vam treballar conjuntament amb el servei de la Guàrdia
Urbana és precisament...que a més va en contradicció del criteri de dir que si tenim pocs
efectius, segurament el que hem d’intentar primer és de garantir la seva pròpia seguretat.
Aquest nivell de seguretat que té la Guàrdia Urbana que és vigilar, sobretot, i jo ho he
explicat, a les zones rurals, a les zones del riu i a les zones de muntanya per poder fer la
seva tasca i amb mínims riscos possibles i això es va posar sobre la taula i nosaltres
creuem que ara com a mesura és correcte, tenim personal que ho pot fer i treballarem en
la mateixa línia que en el seu moment es va treballar amb el tema del bosc. És a dir, jo
crec que són mesures...ens poden agradar més o menys però és evident que el dron no és
únicament per aquesta situació, com moltes de les altres mesures, o sigui, quan acabi tot
això, els ordinadors no agafarem i els tirarem, hi ha mesures i que s’aniran treballant i que,
evidentment, amb la fiscalització de tothom i complint sempre aquella normativa legalitat
que nosaltres tenim a sobre. Aquí no es tracta ara de tenir un “Gran Hermano”, es tracta
d’intentar facilitar la feina i la tasca d’uns professionals que estan donant la cara, estan
donant la cara, i que nosaltres conjuntament amb ells fem aquestes propostes, que ens
podem equivocar o no com en altres mesures, però, escolti, és a dir, és que al final
sembla...i a més, jo estic dolgut perquè jo he fet algun comentari en una comissió
informativa i després veig que vostès es queixen ara d’algunes coses però aquí no estem
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aprovant posant càmeres al carrer, per exemple, això jo ho vaig dir en alguna comissió
informativa però sí que puc veure com hi ha simpatitzants d’algun grup polític que va
explicant por ahí que avui en aquest ple s’aprova això, no, no s’aprova això però hi ha algú
que ho ha explicat i ha dit que aquest govern aprovarà ara posar no sé quantes càmeres.
Escolti, el nostre programa electoral sí que deia que treballaríem en aquesta línia i no ens
hem amagat res, res. És evident que entre nosaltres hi ha una diferència a l’hora d’intentar
entendre algunes coses a nivell de la Policia per exemple, no compartim per res el seu
criteri perquè vosaltres, vostès, quan han parlat de la Policia, en tot cas, i ho han fet
públicament en algun comunicat seu i algun altre partit també, és parlar com una
organització i posant en dubte o anunciant algunes coses que, jo ja els hi vaig recordar en
un ple, no considerava que ajudés precisament a arreglar els problemes...i governàvem,
eh! I vostès anaven parlant de la Guàrdia Urbana en aquell to. Miri, jo ara no entraré en la
nota de premsa, sí és probable però el que està més indignat se n’oblida de que ells van
publicar prèviament a l’aprovació d’un pressupost municipal que ja havien pactat amb els
seus socis de govern el romanent de tresoreria i no...i el govern, en aquell moment que
estaven fent l’aprovació pressupostària ni ho va reconèixer, ni ho va reconèixer...home! ni
ho va reconèixer! És a dir, que vostès vinguin aquí amb aquest nivell d’indignació quan fa
dos anys quan van fer això i ho van publicar en el seu butlletí, perdó, en el seu butlletí
municipal que ja havien aprovat partides sobre el romanent de tresoreria per pactar el
pressupost municipal, home! Siguem seriosos. Miri, nosaltres tenim molt clar que ens
podrem equivocar en coses, serem absolutament transparents, defensarem la feina que
fan els tècnics, i la defensarem i donarem la cara per això, nosaltres estem absolutament
convençuts de que aquestes propostes són el primer paquet perquè ens ajudin a tots els
serveis municipals a fer totes aquestes mesures que van, insisteixo, lligades a aquesta
problemàtica però, evidentment, si comprem emissores per la Guàrdia Urbana perquè hem
decidit que cada un dels guàrdies porti una emissora per mesura de prevenció, el que no
farem és quan acabi el procés de la pandèmia, guardar les emissores, pues, no,
continuarem en aquesta línia. Aquest és el criteri que nosaltres defensem i és el criteri que
continuarem defensant.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, hauríem fet aquest primer torn d’intervenció, si els senyor regidor de
Finances, Jordi, vol tancar aquest primer torn.
Sr. Jordi Enseñat Garcia:
Gràcies, alcalde. Respecte al dron, el Miguel deia una miqueta posat l’accent a l’explicació.
Respecte a l’altre punt que ha sortit que és la partida de comunicació, la comunicació és un
intangible molt valuós i els molinencs han d’estar informats i han d’estar informats en
temps i forma. El Covid-19 i les mesures que es prenen i el que es pot fer i el que no i la
crisi financera que ens ve vaira dia a dia i tenir la informació actualitzada i poder-ho fer
d’una fort fiable com són les fonts oficials de l’ajuntament de Molins de Rei s’ha de posar
en valor, per tant, trobo justificada aquesta partida. Hem de tenir en compte que el mes de
març hem tret 40 notes de premsa quan en un mes normal, el mes de febrer, n’hem tret 17.
Per tant, la feina té un cost i s’està, i clarament s’està intensificant la informació. Hem tret
més de 50 infografies, hem activat dos canals nous, un de Facebook amb 700 seguidors i
un de WhatsApp amb 1.740 inscrits. I, per altra banda, els treballadors del departament de
comunicació estan treballant de 9:00 a 21:00 per tenir actualitzada la informació. Per tant,
la informació és un intangible valuós que s’ha de posar en valor i ho fem amb la proposta
d’aquesta partida.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Jordi. Obriríem el segon torn d’intervencions.
Sr. Carles Ros Figueras:
Puc parlar, sí?
Sr. Alcalde:
Sí, l’únic que demaneu-me-les pel xat, no en veig cap. Ara veig al Gerard que me l’ha
demanat pel xat que és com havíem quedat. No, no et sentim, Carles, ara.
Sr. Carles Ros Figueras:
Havia demanat un torn, crec.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Puc cedir el torn al Carles. Bueno, és igual.
Sr. Carles Ros Figueras:
No, no, no. He fet un privat al Josep, ara ho he vist.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, Gerard, endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
A veure, una mica, a veure, està bé, totes les propostes dels tècnics segurament estan
molt bé en el seu àmbit, evidentment que els tècnics fan moltes propostes però el que ha
de decidir quines propostes es porten a terme o no som els regidors i són l’equip de
govern, per tant, a vegades, escudar-se sempre en “el tècnic m’ho demana”, no els tècnics
demanem coses i cadascú en el seu àmbit i és el que gestiona el que ha de decidir què
aplica i què no aplica. Vull dir que a vegades defensem molt els tècnics i jo sóc el primer en
defensar els tècnics perquè sóc tècnic però també, després, la funció de l’equip de govern
d’allò que ens estan demanant què no i què sí puc implementar i què no puc implementar.
En aquest sentit, llavors, tema del dron és bastant discutible i ja ho hem expressat tots i,
per tant, la Guàrdia Urbana pot demanar el dron però la decisió de comprar o no comprar
el dron no és del sergent de la Guàrdia Urbana o no és del cap de la Guàrdia Urbana, és
de l’equip de govern. Això per deixar-ho clar. I, després, amb el tema de comunicació, una
mica en la mateixa línia, és molt important comunicar, és molt important expressar el que
està passant i expressar el que s’està fent perquè evidentment la ciutadania pugui prendre
decisions pel seu propi interès i per l’interès comunitari però és veritat que tenim una
estructura del departament de comunicació que podria o creiem potser des del
desconeixement, no?, però al menys amb coneixement d’altres administracions públiques
que tenen els mateixos recursos que comuniquen amb bastantes més coses, amb molt
més de pressupost i amb moltes més accions que s’estan fent i portant a terme. I ja està,
només teníem aquest dubte perquè bàsicament a l’expedient no s’explica realment què
s’ha contractat de comunicació, només hi ha una partida econòmica que diu que s’ha de
contractar 20.000 euros o que la despesa prevista és de 20.000 euros i això és el que vam
explicar a Portaveus i això, una mica, ens fa dubtar amb què realment s’està fent aquesta
despesa. Ja està. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Carles Ros, endavant.
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Sr. Carles Ros Figueras:
Sí, m’ha agradat molt el comentari del Gerard, em sumo 100%, o sigui, les propostes
tècniques són propostes tècniques, tenen un enfoc que molts cops també té política dintre
de la proposta tècnica i, al final, és el govern qui ha de fer la decisió posant un marc polític
de tot. Discrepem políticament de que la política de seguretat d’aquest poble passi per
drons i càmeres perquè ens ho va dir clarament l’alcalde que no es compren ara però serà
després i ho ha dit ara el Miguel, també, per tant, discrepem que la política de seguretat
d’aquest poble passi per aquí i més quan aprovem un decàleg fa una estona que parla de
la prevenció i, precisament, les càmeres no són de prevenció, són de persecució posterior.
Per tant, sí que creiem que les càmeres és una mesura repressiva que pot servir per
preveure però bàsicament és per perseguir després, per tant, tant estem encontra de les
càmeres com del dron que s’està posant ara, com a mínim tal com ve plantejat i que
recalquem que no creiem que és una mesura d’urgència que hagi d’anar ara. Amb
comunicació també em sumo a dir que l’expedient diu molt poca cosa, es valoren 10.000
més per si ens ve de gust gastar-ho després, com si diguéssim, i fer tasques com
seguiment de les xarxes socials, entenem que no sabem per què volem que el govern faci
un estudi de xarxes socials subcontractat externament, per tant, aquestes diners no van a
aplicar la plantilla de l’ajuntament, creiem, perquè tampoc es diu a qui es contracta amb
això, però no van a ampliar la plantilla de l’ajuntament, sinó que van a externalitzar aquest
servei a fora, és a dir, a fer-ho a través d’una empresa, privatitzant-ho, en comptes de ferho amb plantilla de l’ajuntament. Al final, amb això el que estem dient és que aquest debat
no l’hem tingut i seguim defensant que no és un debat, ai, no és una mesura d’urgència
que hagi d’anar ara i, per tot això, la CUP ens veiem obligats a votar en contra d’aquest
punt tot i que ja hem dit que ens agradaria poder votar a favor de les diverses mesures
socials. Sabem que s’aprovarà perquè el govern ho aprovarà, per tant, no ens preocupa
que no facilitem que s’aprovi la resta. En tot cas, lamentem i també que la nota de premsa
ja estigui publicada sense poder contemplar ni tan sols les opinions de l’oposició. Diu que
diu l’alcalde, com sempre fan les notes de premsa, diu el que diu el tinent d’alcalde, el que
diu el regidor però no diuen què diuen l’oposició que també opinem en el ple i no sabem
fins a quin punt la pluralitat de les notes de premsa haurien d’incloure això. I ens sortiran
que nosaltres quan estàvem a govern també no ho fèiem, pues, ho criticàvem també en
aquell moment. I vam criticar-ho, vam intentar impulsar amb la companya Sílvia Guillén,
que ho va intentar bastant, impulsar una comissió de seguiment dels mitjans de
comunicació públics d’aquest ajuntament perquè intentessin ser neutrals políticament i no
reflectir només l’opinió que a vegades és del partit i dintre del que té el control del govern.
Sr. Alcalde:
Bé, no tinc més paraules. No sé si [Inintel·ligible, 03:35:39] Endavant, Ramon.
Sr. Ramon Sánchez Gil:
Carles, jo, sentint-te, que ens vigilin des de l’aire, repressió, hòstia, jo crec que veure tant a
l’exèrcit a les rodes de premsa, jo crec que t’ha afectat, crec que aquest llenguatge bèl·lic
crec que t’ha afectat aquests dies. Jo crec que ho ha explicat el Miquel i ho va explicar a la
Informativa i ho ha explicat de diferents maneres. Hi ha una dita espanyola que diu “no hay
más sordo que el que no quiere oír” i en aquest sentit jo crec que s’ha explicat molt bé la
utilitat del que es vol o es persegueix amb aquesta acció. Et ben asseguro de que si no
s’utilitza per aquestes accions, jo també ho denunciaré, jo també ho denunciaré. Per tant,
està clar que, en definitiva, el que es busca és una acció concreta en un lloc concret i, per
tant, això ens ha d’ajudar malgrat la situació que trobem a la Policia i a la Guàrdia Urbana,
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que tu n’ets molt conscient, que en vàrem parlar en el seu moment, que en vam parlar molt
durant la campanya, en vam parlar molt durant la campanya que hi havia una situació greu
a la Guàrdia Urbana i si això els pot ajudar a arribar a més parts del nostre territori, doncs,
benvinguda sigui. Després, clar, comunicació, ostres...jo ja t’avanço que possiblement en
la propera modificació pressupostària posarem més diners a comunicació. Ja t’ho avanço i
no és perquè sí, però això, aquestes despeses que es prenen, en definitiva, quan tu portes
una modificació pressupostària es basen també en escoltar i escoltar no només als tècnics
sinó també a vegades a les entitats i les entitats tenen necessitats i en aquest moment el
nostre comerç haurem de fer front a una campanya de comunicació brutal per fer que a
Molins de Rei la gent continuï comprant a Molins de Rei i haurem de ficar molts esforços a
arribar amb campanyes juntament amb el Bot-Mol, que ja ho hem parlat, que ho hem
conscienciat, que ho hem treballat, i per tant segurament haurem de continuar portant
modificacions per fer el que estem fent. I quan portem una modificació de pressupost,
recordo a alguns i que va amb comunicació, que gran part d’aquesta despesa va al comerç
local i va a empreses de disseny locals i, per tant, aquest treball que també fa aquest
ajuntament per impulsar els negocis de la nostra vila i poder donar feina, que se’n puguin
sortir, també passa per una despesa en comunicació on gràcies a Déu des de fa molt i molt
temps anem treballant amb molta gent del nostre municipi i, en aquest sentit, estic
convençut que aquesta eina portarà encara més valor a molta part d’aquesta gent que
possiblement, si hi ha una crisi econòmica, les empreses faran el mateix que van fer l’any
201, totes les seves despeses de comunicació, fora. I això, nosaltres possiblement,
haurem d’intentar suplementar tota aquesta feina que ara no tindran. I, en aquest sentit,
crec que recolzar mesures que vagin a sortir-nos-en d’aquesta crisi que vindrà crec que ho
haurem de fer de totes les vies, per terra, mar i aigua. I, en aquest sentit i ho hem parlat,
estem convençuts que quan toqui la portarem. Segon aspecte i ho ha dit molt bé el Jordi
Enseñat, aquest és un primer paquet de mesures, vull dir, tindrem més mesures
evidentment i això ens ho dona, gràcies a Déu, haver tingut un romanent positiu de
2.800.000 euros, incorporant els 600.000 euros que es van [Inintel·ligible, 03:39:45] ens
situem en 2,3 milions d’euros que, al final, ens permet que possiblement aquesta crisi la
puguem afrontar, doncs, un a miqueta més tranquil·la. Per tant, haurem de veure com
gestionem aquests diners per posar-los en circuit i per veure com fem front a totes les
necessitats que ens vinguin, repeteixo, econòmiques i socials perquè l’econòmica encara
no ha vingut però la social, l’afectació que de moment està tenint és minsa, ens vidrà els
propers mesos i aquesta és la que haurem de treballar. Per tant, aquesta modificació
intenta posar aquest primer paquet de mesures per pal·liar aquesta primera acció que hem
tingut que fer curterminista, però és evident que hem de barrejar diferents estratègies a mig
i llarg termini i, per tant, anirem treballant en aquesta línia i promovent aquelles
modificacions de pressupost que siguin les adients per tal de desenvolupar polítiques que
vagin a favor de la gent.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Sr. Miquel Zaragoza, endavant.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Ràpidament. És evident que els tècnics proposen en funció de les polítiques i anem amb
una sèrie de criteris i nosaltres les acceptem o no determinades propostes, això és evident
i nosaltres aquesta l’acceptem i, si no, no la portaríem, perquè hi estem d’acord, és que hi
estem d’acord. Ara, evidentment, sempre garantint la intimitat i la seguretat i [Inintel·ligible,
03:41:17] Miri, nosaltres a les darreres eleccions ja li he explicat, ens vam presentar amb
un programa electoral que deia que efectivament volem modernitzar la feina que fa la
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Guàrdia Urbana, ho farem, ho tenim claríssim però sempre amb el respecte que això
significa però ho farem. I aquesta és la diferència, no ens vam amagar. I vam guanyar les
eleccions amb un programa electoral que deia això. Bueno, és evident que si nosaltres ens
presentem amb un programa electoral defensant una sèrie de mesures amb les que vostès
no estan d’acord, és legítim, però si nosaltres hem guanyat les eleccions les intentem tirar
endavant perquè nosaltres en aquest cas no ens hem amagat. Ara, evidentment, el que no
farem són barrabassades. La gent vol seguretat o vol que hi hagi determinades situacions i
nosaltres hem de treballar per veure quines són les millors mesures que hem de prendre.
No d’una manera sense sentit, s’ha de treballar, evidentment, i s’han de coordinar i tindran
totes les feines si totes les tasques delimitades que haurà de fer amb totes les
autoritzacions que tingui això que nosaltres ara comencem, que és el dron, i que
específicament utilitzarem per aquesta època d’alarma però que, ja ho veuran, que
després es faran altres mesures, sobretot i ho he explicat, en les zones rurals. Amb lo qual,
jo crec que resulta evident que els tècnics proposen i nosaltres, en funció de criteris
polítics, acceptem o no però per això ens presentem a eleccions explicant el que volem fer.
Altres, a lo millor, no són tan clars explicant-ho, que fan programes electorals sense
concretar i, després, passa el que passa. Nosaltres ho vam fer, ho vam fer i hem sigut molt
clars amb això.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Miquel. Jo, si em permeten, abans de donar torn per tancar aquest
segon torn i passar a la votació d’aquest punt, sí que un comentari també sobre un dels
aspectes que s’ha dit. Portem temps discutint sobre aquesta modificació pressupostària, jo
crec que cal dir 600.000 per una primera mesures de pla de xoc social i altres necessitats
que tenim, que el debat sigui, al final, l’adquisició d’un dron o les despeses de
comunicació, bé, cadascú escull els debats que siguin però compte perquè el que no puc
acceptar és un dels aspectes que s’ha deixat anar en el mig del debat com si la comissió
de mitjans de comunicació que es va fer just a partir del 2018 fos la que garantís la
pluralitat dels mitjans públics de comunicació. Una miqueta més de precisió, de mitjans
públics de comunicació en tenim només un i és la Ràdio Molins de Rei i des dels seus
orígens té una tradició històrica de pluralitat i no ha estat perquè es fes una comissió en
època que el govern era la CUP, Esquerra o Junts o perquè vingués d’abans, és des del
naixement que sempre hi ha hagut una pluralitat, una participació de tots els grups
municipals, un debat obert i uns criteris professionals periodístics a l’hora d’enfocar la
cobertura i el planejament i el funcionament de Ràdio Molins de Rei, per tant, compte no
diguem el que pot semblar que és que només en unes determinades etapes hi ha hagut
aquesta pluralitat i en altres no. Jo crec que sempre hem dit i ens hem mostrat satisfets de
la pluralitat i la professionalitat de Ràdio Molins de Rei i així ha de continuar. La resta, no
tenim més mitjans públics de comunicació a Molins de Rei, no tenim més mitjans, només
tenim aquest. I ara sí que donaria la paraula al Sr. Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Jordi Enseñat Garcia:
Gràcies, alcalde. Escolteu, a mi m’agradaria acabar el meu torn de paraula convidant a tots
els grups polítics a trobar espais on ens trobem per parlar, per escoltar molt, per dialogar i,
al final de tot, per arribar a consensos. Penso que, com s’ha anat comentant durant tot el
ple, malauradament la situació de crisi econòmica, social o sanitària només acaba de
començar i que, per tant, penso que és moment d’afrontar-la plegats. Nosaltres, des del
govern, escoltant molt i entomant aquestes propostes, consensuant-les i portar-les a l’acció
de govern. També entendreu que és lícit que en totes les propostes que ens feu no arribem
a acords però penso que hi ha una disposició plena per tot el govern per arribar a
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consensos. Molins de Rei necessitarà el millor de tots nosaltres i aquí estem 25 càrrecs
electes que tots volem el millor per a Molins, per tant, us convido a trobar aquests espais
de diàleg i de consens per entomar millor aquesta crisi. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Jordi, Ara sí que passaríem a la votació. M’he perdut...no, vale.

VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

Vots en contra

Abstencions

4

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

13

4

4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 13 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), MEC (1) i C’s (1), 4 vots en contra d’ERC (4) i 4
abstencions de la CUP (3) i Molins Camina – Podem (1).
11.- Aprovació de la bonificació de la quota de l’Impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 a determinats immobles de Molins de Rei, per tractar-se d’habitatges
arrendats amb un preu inferior al preu de lloguer establert a la borsa de mediació de
lloguer social gestionada per l’OMHAB.
DICTAMEN
“Vistes les sol·licituds que s’indiquen a continuació, de petició d’aprovació pel Ple de la
bonificació de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 per tractar-se de béns
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arrendats amb un preu inferior al preu de lloguer establert a la Borsa de Mediació de
lloguer social gestionada per l’OMHAB, en base a l’apartat 6è de l’article 5è de l’ordenança
fiscal B-1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Núm. registre
2019021815
2019024604
2019024605
2019024606
2019024607
2019024608
2019024610
2019024611
2019024612
2019024613
2019024614
2019024615
2019024616
2019024617
2019024618
2019024619
2019024620
2019024621
2019024622
2019024624
2019024625
2019024626
2019024627
2019024628
2019024630
2019024633
2019024641
2019024652
2019024658
2019024659
2019024660
2019024662
2019024678
2020000079
2020000081
2020000083
2020000084
2020000085
2020000086
2020000087
2020000088
2020000089
2020000090
2020000091
2020000092

Data
02/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020

Adreça tributària
C/Riera Bonet, 4 2n 1a
Ptge. Raseta de la Creu, 19 casa
C/Pintor Fortuny, 24 2n 2a
C/Ponent, 20 3r
C/Ponent, 20 baixos
C/Ponent, 20 1r
C/Riera Bonet, 4 2n 1a
Ntra. Sra. De Lourdes, 22 3r 2a
C/Rafael Casanova, 13 2n 2a
C/Anselm Clavé, 36 1r 1a
C/Pintor Fortuny, 24 ent. 3a
Av. Barcelona, 25 1r 2a
Ntra. Sra. De lourdes, 26 1r 2a
C/Amadeu Vives, 30 2n 5a
C/Sant Isidre, 10 3r 4a
C/Sant Isidre, 17 2n 4a
C/Josep Folqué, 12 1r 2a
C/Canal de la Infanta, 7 baixos
C/Francesc Samaranch, 3 4t 4a
C/Lluis de Requesens, 5 4t 1a
Av. Mancomunitat, 1 2n 2a
Av. Barcelona, 54 4t
Av. Barcelona, 54 3r
Av. València, 1-5 1r 3a
C/Raseta, 9 6è 4a
C/Puigcerdà, 59 1r 1a
Ptge. Riera, 3 1r 3a
Camí Santa Creu d’Olorda, 29 1r
C/General Castaños, 34 1r
C/Santiago Rossinyol, 2 4t D
C/Menéndez Pelayo, 38 B 2n 1a
C/Raseta, 15 10è 4a
C/Mercat, 2 esc. A 4t 1a
C/Sant Isidre, 27 2n 3a
C/Amadeu Vives, 4 3D
C/Pare Manyanet, 12 1r 3a
C/Pintor Fortuny, 25 1r
Ptge. Sagrada Família, 23 1r
C/Bonavista, 4 4t 2a
C/Pep Ventura, 16 3r 1a
C/Sant Antoni Ma. Claret, 13 1r 2a
C/Sant Pere Romaní, 2 1r 1a
C/Pintor Fortuny, 24 4t 2a
C/Doctor Barraquer, 28 1r 2a
C/Montserrat, 35 1r
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2020000093
2020000094
2020000095
2020000096
2020001333

02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
16/01/2020

C/Bonavista, 1 1r 2a
Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a
C/Anselm Clavé, 19 1r 2a
Av. Caldes, 56 1r 4a
C/Pintor Fortuny, 24 ent. 3a

NORMATIVA D’APLICACIÓ
·
·
·

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
Ordenança fiscal B-1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Vist que l’apartat 6è de l’article 5è de l’ordenança fiscal B-1 reguladora de l’impost sobre
béns immobles 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 100 per cent de la quota de l’impost als immobles en el que es desenvolupin activitats
econòmiques que siguin d’especial interès o utilitat municipals per concórrer
circumstàncies socials que justifiquin el reconeixement d’aquesta bonificació.
Es considerarà que es desenvolupa una a l’immoble en qüestió, quan es tracti
d’arrendaments d’immobles a través de la Borsa de Mediació de lloguer Social que
gestiona l’oficina municipal d’habitatge o bé, immobles que hagin estat cedits a
l’Ajuntament per tal de destinar-ho a habitatge social.
A aquests efectes s’estableix les següents bonificacions, en funció de la tipologia d’activitat
econòmica de caràcter social:
a)En el cas de captació d’immobles per ésser arrendats a traves de la Borsa de Mediació
de Lloguer social, s’estableix una bonificació del 60 % en el primer any de contracte.

·
·

b) S’estableix un tram de bonificacions, en funció del preu de lloguer establert per la
borsa de mediació de lloguer que gestiona l’oficina municipal d’habitatge, es podrà
aplicar durant la vigència del contracte, sempre i quan ho contemplin les ordenances
fiscals:
Preu de lloguer situat entre el 20% i el 30 % del preu màxim de borsa, es farà
una
bonificació del 60% del IBI
Preu de lloguer situat per sota del 30% del preu màxim de borsa, es farà una
bonificació del 100 % del IBI
c) En el cas de cessió d’habitatge o lloguer cap a l’ajuntament per destinar-ho a
habitatge social i d’emergència, s’estableix una bonificació del 100 % durant la
vigència del mandat de cessió i sempre que ho contemplin les ordenances fiscals.

Per poder-se acollir a aquestes bonificacions s’hauran de complir els requisits següents:
a.-Caldrà que el contribuent, subjecte passiu del tribut, presenti una sol·licitud segons
formulari normalitzat, adjuntant el darrer rebut de l’IBI, fotocòpia del DNI, contracte de
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lloguer i un certificat conforme està al corrent de pagament dels tributs municipals. La
sol·licitud s’haurà de fer per cada any en el que es vulgui acollir a les bonificacions.
b.-La intermediació del lloguer s’ha de fer mitjançant la borsa de mediació social de
l’oficina municipal d’habitatge, i aquesta facilitarà el llistat d’immobles amb dret a
aquestes bonificacions, així com determinarà la bonificació que en cada cas
s’aplicarà, essent excloents entre elles i aplicant les més beneficiosa pel contribuent.
L’oficina municipal d’habitatge també determinarà el preu mig de mercat aproximat, i
els trams en que es refereix l’apartat b) mitjançant informe tècnic.
c.-Aquestes bonificacions s’aplicaran en el any en curs quan el contracte s’hagi
formalitzat dintre del primer semestre de l’any. En el cas de contractes formalitzats
en el segon semestre s’aplicarà la bonificació en el següent any sencer.”
Vist que les sol·licituds han estat presentades dintre de l’exercici 2019.
Vist el protocol per a l’aplicació de la bonificació de la quota de l’IBI en habitatges de la
Borsa de Mediació de l’OMHAB per a l’exercici 2019 de data 19 de novembre de 2019 i el
llistat dels preus de lloguer amb els percentatges de bonificacions de l’IBI corresponents.
Els imports que representin les bonificacions acordades seran abonades al mateix compte
bancari on es va carregar l’impost sobre bens immobles.
Es comprova que l’import total de les bonificacions de l’impost sobre bens immobles de
l’exercici 2019 proposades és de 12.334,26 €.
Vist que les bonificacions de l’impost sobre bens immobles de l’exercici 2018 aprovades
per Ple de 28 de març de 2019 va ser de 12.955,24 €.
Vist l’informe favorable del Cap de Negociat de Rendes signat amb data 8 d’abril de 2020 i
la conformitat de l’interventor accidental signat en data 9 d’abril de 2020.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ
perquè siguin remesos al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0004/PS.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
277,70 €, representant la bonificació, un import de 277,70 €.
Segon.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8049459DF1884G0001/SD.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
104,08 €, representant la bonificació, un import de 104,08 €.
Tercer.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0068/OB.
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L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
356,92€, representant la bonificació, un import de 214,15€.
Quart.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8255409DF1885E0001/KS.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
438,46 €, representant la bonificació, un import de 438,46 €.
Cinquè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8649903DF1884H0015/JP.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
282,39 €, representant la bonificació, un import de 169,43 €.
Sisè- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8049403DF1884G0007/JL que apareix
com a c/Rafael Casanova, 11 2n 2a, a nom de Pedro Juan Cols Moya.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
288,64 €, representant la bonificació, un import de 288,64 €.
Setè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7757721DF1875F0002/LK.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
339,66 €, representant la bonificació, un import de 203,80 €.
Vuitè- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0058/WD.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
323,94 €, representant la bonificació, un import de 194,36 €.
Novè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8149713DF1884G0006/FK.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
169,93 €, representant la bonificació, un import de 169,93 €.
Desè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8649905DF1884H0008/IY.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
284,70 €, representant la bonificació, un import de 284,70 €.
Onzè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8643406DF1884D0015/JB.
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L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
324,71 €, representant la bonificació, un import de 194,83 €.
Dotzè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8145510DF1884E0015/AY.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
401,19 €, representant la bonificació, un import de 401,19 €.
Tretzè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8245812DF1884E0011/YW.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
366,60 €, representant la bonificació, un import de 219,96 €.
Catorzè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8148830DF1884G0002/HF.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
487,42 €, representant la bonificació, un import de 487,42 €.
Quinzè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8048226DF1884G0001/DD.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
156,12 €, representant la bonificació, un import de 156,12 €.
Setzè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7855901DF1875F0020/PU.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
500,94 €, representant la bonificació, un import de 300,56 €.
Dissetè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0057/WR.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
244,32 €, representant la bonificació, un import de 244,32 €.
Divuitè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’Impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8743501DF1884D0072/UD.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
247,62 €, representant la bonificació, un import de 148,57 €.
Dinovè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8148847DF1884G0006/IK.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
236,22 €, representant la bonificació, un import de 236,22 €.
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Vintè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8148847DF1884G0005/UJ.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
236,22 €, representant la bonificació, un import de 236,22 €.
Vint-i-unè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8048212DF1884G0005/PJ.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
586,09 €, representant la bonificació, un import de 351,65 €.
Vint-i-dosè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8145501DF1884E0026/AF.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
342,41 €, representant la bonificació, un import de 205,45 €.
Vint-i-tresè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8454204DF1885E0003/GF.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
298,52 €, representant la bonificació, un import de 298,52 €.
Vint-i-quatrè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8055901DF1885E0017/KW.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
384,90 €, representant la bonificació, un import de 230,94 €.
Vint-i-cinquè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8353223DF1885C0002/LK.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
528,14 €, representant la bonificació, un import de 316,88 €.
Vint-i-sisè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7848618DF1874H0002/ML.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
359,78 €, representant la bonificació, un import de 215,87 €.
Vint-i-setè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7947236DF1874H0094/YG.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
466,52 €, representant la bonificació, un import de 279,91 €.

Pàg. 127/142
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 24/04/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Vint-i-vuitè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8144606DF1884C0016/WS.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
348,36 €, representant la bonificació, un import de 209,02 €.
Vint-i-novè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8145519DF1884E0044/BE.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
349,73 €, representant la bonificació, un import de 209,84 €.
Trentè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8050401DF1885A0014/HO.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
448,71 €, representant la bonificació, un import de 269,23 €.
Trenta-unè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8144609DF1884C0009/WI.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
308,87 €, representant la bonificació, un import de 185,32 €.
Trenta-dosè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8445505DF1884E0029/EJ.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
317,24 €, representant la bonificació, un import de 190,34 €.
Trenta-tresè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8053914DF1885C0005/BZ.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
325,42 €, representant la bonificació, un import de 325,42 €.
Trenta-quatrè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7757704DF1875F00027/SK.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
276,42 €, representant la bonificació, un import de 165,85 €.
Trenta-cinquè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8844503DF1884D0003/BA.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
218,33 €, representant la bonificació, un import de 218,33 €.
Trenta-sisè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8354203DF1885C0010/KM.
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L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
303,22 €, representant la bonificació, un import de 181,93 €.
Trenta-setè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8745612DF1884F0007/EP.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
346,67 €, representant la bonificació, un import de 208,00 €.
Trenta-vuitè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8447405DF1884G0072/FJ.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
491,63 €, representant la bonificació, un import de 294,98 €.
Trenta-novè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8844101DF1884D0010/DG.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
246,31 €, representant la bonificació, un import de 246,31 €.
Quarantè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles de
l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7855708DF1875F0080/GE.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
356,92 €, representant la bonificació, un import de 214,15 €.
Quaranta-unè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns immobles
de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7850211DF1875B0036/PU.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
403,72 €, representant la bonificació, un import de 242,23 €.
Quaranta-dosè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8454413DF1885C0003/IL.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
341,51 €, representant la bonificació, un import de 341,51 €.
Quaranta-tresè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8454207DF1885E0003/LF.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
374,23 €, representant la bonificació, un import de 374,23 €.
Quaranta-quatrè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 8454209DF1885E0007/KK.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
299,43 €, representant la bonificació, un import de 179,66 €.
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Quaranta-cinquè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7557765DF1875H0013/OZ.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
389,98 €, representant la bonificació, un import de 389,98 €.
Quaranta-sisè.- Aprovar la bonificació del 100% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7652701DF1875B0032/SE.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
402,93 €, representant la bonificació, un import de 402,93 €.
Quaranta-setè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7852603DF1875B0001/AR.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
341,74 €, representant la bonificació, un import de 205,04 €.
Quaranta-vuitè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7852603DF1875B0001/AR.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
341,74 €, representant la bonificació, un import de 205,04 €.
Quaranta-novè.- Aprovar la bonificació del 60% a la quota de l’impost sobre béns
immobles de l’exercici 2019 de la finca de referència cadastral 7852603DF1875B0001/AR.
L’import del rebut de l’Impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 corresponent és de
341,74 €, representant la bonificació, un import de 205,04 €.
Cinquantè.- Traslladar l’acord que s’adopti a l’Organisme de Gestió Tributària, a fi efectes
procedeixi a l’abonament dels imports de l’impost sobre bens immobles de l’exercici 2019
bonificats al mateix numero de compte on se’ls hi va carregar el mateix.
Cinquanta-unè.- Traslladar l’acord que s’adopti a Intervenció i l’Oficina Municipal de
l’Habitatge.
S’annexa quadre detall de les bonificacions aprovades en els apartats primer a quarantanovè:
Adreça tributària

Punt

import IBI

%

import
bonificat

C/Riera Bonet, 4 2n 1a

1

277,7

100%

277,7

Ptge. Raseta de la Creu, 19
casa

2

104,08

100%

104,08
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C/Pintor Fortuny, 24 2n 2a

3

356,92

60%

214,15

Ptge de la Riera,2

4

438,46

100%

438,46

Ntra. Sra. De Lourdes, 22 3r 2a

5

282,39

60%

169,43

C/Rafael Casanova, 11-13 2n
2a

6

288,64

100%

288,64

C/Anselm Clavé, 36 1r 1a

7

339,66

60%

203,8

C/Pintor Fortuny, 24 ent. 3a

8

323,94

60%

194,36

Av. Barcelona, 25 1r 2a

9

169,93

100%

169,93

Ntra. Sra. De lourdes, 26 1r 2a

10

284,7

100%

284,7

C/Amadeu Vives, 30 2n 5a

11

324,71

60%

194,83

C/Sant Isidre, 10 3r 4a

12

401,19

100%

401,19

C/Sant Isidre, 17 2n 4a

13

366,6

60%

219,96

C/Josep Folqué, 12 1-2

14

487,42

100%

487,42

C/Verge del Pilar, 17 bx 01

15

156,12

100%

156,12

C/Francesc Samaranch, 3 4t 4a

16

500,94

60%

300,56

C/Lluis de Requesens, 5 4t 1a

17

244,32

100%

244,32

Av. Mancomunitat, 1 2n 2a

18

247,62

60%

148,57

Av. Barcelona, 52 4t-1

19

236,22

100%

236,22
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Av. Barcelona, 52 3r-1

20

236,22

100%

236,22

Av. València, 1-5 1r 3a

21

586,09

60%

351,65

C/Raseta, 9 6è 4a

22

342,41

60%

205,45

C/Puigcerdà, 59 1r 1a

23

298,52

100%

298,52

Ptge. Riera, 3 1r 3a

24

384,9

60%

230,94

Camí Santa Creu d’Olorda, 29
1r

25

528,14

60%

316,88

C/General Castaños, 34 1r

26

359,78

60%

215,87

C/Santiago Rossinyol, 2 4t D

27

466,52

60%

279,91

C/Menéndez Pelayo, 38
1a

28

348,36

60%

209,02

C/Raseta, 15 10è 4a

29

349,73

60%

209,84

C/Mercat, 2 esc. A 4t 1a

30

448,71

60%

269,23

C/Sant Isidre, 27 2n 3a

31

308,87

60%

185,32

C/Amadeu Vives, 4 3D

32

317,24

60%

190,34

C/Pare Manyanet, 12 1r 3a

33

325,42

100%

325,42

C/Pintor Fortuny, 25 1r

34

276,42

60%

165,85

Ptge. Sagrada Família, 23 1r

35

218,33

100%

218,33

C/Bonavista, 4 4t 2a

36

303,22

60%

181,93

B 2n
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C/Pep Ventura, 16 3r 1a

37

346,67

60%

208

C/Sant Antoni Ma. Claret, 13 1r
2a

38

491,63

60%

294,98

C/Sant Pere Romaní, 2 1r 1a

39

246,31

100%

246,31

C/Pintor Fortuny, 24 4t 2a

40

356,92

60%

214,15

C/Doctor Barraquer, 28 1r 2a

41

403,72

60%

242,23

C/Montserrat, 35 1r

42

341,51

100%

341,51

C/Bonavista, 1 1r 2a

43

374,23

100%

374,23

Ptge. Dels Pins, 1 3r 1a

44

299,43

60%

179,66

C/Anselm Clavé, 19 1r 2a

45

389,98

100%

389,98

Av. Caldes, 56 1r 4a

46

402,93

100%

402,93

C/Ponent, 20 3r

47

341,74

60%

205,04

C/Ponent, 20 1r

48

341,74

60%

205,04

C/Ponent, 20 baixos

49

341,74

60%

205,04

TOTAL =

16.608,99

12.334,26

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem, ara sí, a l’últim punt dictaminat, a dictaminar, que és el punt 11, aprovació de la
bonificació de la quota de l’impost sobre béns immobles de l’exercici 2019 a determinats
immobles de Molins de Rei per tractar-se d’habitatges arrendats amb un preu inferior al
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preu de lloguer establert a la borsa de mediació de lloguer social gestionada per l’Oficina
Municipal d’Habitatge i fa l’explicació d’aquest punt el Sr. Pep Puiggarí. Endavant.
Sr. Pep Puiggarí Troyano:
Presenta el punt 11.
Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Demana la paraula el Sr. Marcel López. Endavant.
Sr. Marcel López Estalella:
Perdoneu. Moltes gràcies. Des d’Esquerra Republicana, veiem que són importants les
iniciatives que vagin dirigides a donar suport a les persones més vulnerables. En aquest
cas es tracta de persones que han cobrat lloguers per sota del que està establert i, per
tant, d’actuacions que van en línia d’aquesta premissa que acabem de dir. Creiem, per
tant, que és justificat que com a contrapartida l’ajuntament ofereixi una compensació als
propietaris que les duen a terme. Per tant, hi votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Si no m’equivoco, ara seria el torn del Josep Raventós. Endavant.
Sr. Josep Raventós Fornós:
Sí, bona nit, jo també intentaré ser breu que ja portem gairebé cinc hores de ple, si no
m’equivoco, o quatre, en fi, és igual. Nosaltres també votarem a favor d’aquest punt, estem
contents que la borsa existeixi, que hi hagi molts ciutadans que decideixin posar el seu pis
que tenen en propietat a lloguer a un preu per sota del mercat i això crec que és important
posar-ho en valor perquè, en el fons, són ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi que
decideixen posar els seus immobles a un preu de lloguer per sota del valor de mercat,
cosa que vull destacar, especialment en aquesta època que sembla que la humanitat
visqui de ser una mica agorera, etcètera, crec que és important destacar-ho i, per tant, ens
sembla que la bonificació és justa i necessària i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
I ara, si no m’equivoco, és torn del Sr. Gerard. Endavant.
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Gràcies. Nosaltres en aquest punt també votarem a favor, tal com expressava també en la
línia del Josep Raventós. A nosaltres ens agradaria que no hi haguessin 50 o 60, que n’hi
haguessin 200 de pisos i que realment es fessin polítiques d’habitatge i que la borsa
d’habitatge aconseguís que els propietaris posessin més i més. Ja està, la volia fer també
molt curta. Gràcies.
Sr. Alcalde:
No veig cap paraula més demanada, si no m’equivoco. Ah! em diu l’Ana...com no ho veia
en la xat, doncs, endavant, Ana.
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Sí, sí, està al xat. Bueno, no faré referència a on està, però està. Bé, nosaltres també
votarem a favor però ja vaig expressar a la comissió informativa que de cara al debat
d’ordenances fiscals potser podríem debatre sobre com es podria fer aquesta bonificació
perquè fos més justa, especialment tenint en compte que en aquesta proposta apareixen
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grans tenidors d’immobles i jo crec que això és una de les coses que hauríem de
contemplar. També volia fer incís en què s’ha parlat avui molt de la crisi que vindrà, ja no
de la que estem patint, sinó de la que vindrà, que portàvem ja mesos parlant del que
estava sent la nova bombolla immobiliària i aquesta bombolla immobiliària ara ens
esclatarà un altre cop perquè el que ningú no esperava que passés ha passat. És el que
passa sempre quan esclata una bombolla immobiliària, que és algo que ningú no s’espera
que passi passa i, al final, totes aquestes grues, immobles i alegria i hi havia per Molins de
Rei fa apenas uns mesos, doncs, potser d’aquí a poc veurem que es converteix més aviat
en un drama i no pas en l’alegria que teníem abans. Per tant, on vull anar? Vull anar al que
potser se’ns obra una oportunitat de dirigir, redirigir les nostres polítiques d’habitatge
perquè potser ara hi haurà molt habitatge nou sense que es pugui vendre i, per tant, és on
tenim una oportunitat com a administració d’adquirir immobles, d’entrar aquí, de poder
posar-los en lloguer, de pactar amb les promotores, bueno, jo crec que pot ser una
oportunitat per...sempre dirigit a la política pública d’habitatge, al control de preus —que
abans, en una intervenció anterior, el regidor Carles Ros ha parlat del tema del control de
preus de lloguer— que hi estic totalment d’acord i crec que com a administració nosaltres
aquí podríem tenir una oportunitat. També tenim una oportunitat [Inintel·ligible, 03:54:23] i
l’hem d’aprofitar, continuo parlant de polítiques d’habitatge, no només basant les polítiques
d’habitatge en una bonificació d’un impost sinó anem més enllà i hi ha molt recorregut. I
recordem que també tenim l’oportunitat d’actualitzar el cens de pisos buits. També la Sareb
ha obert una nova línia per poder les administracions locals oferir lloguers a menys preu.
Per tant, jo crec que, el que demano amb aquesta intervenció és que ampliem les nostres
mires en polítiques d’habitatge, que anem més enllà i que el que ara potser ho veiem com
una qüestió negativa que és el que estava passant amb la promoció d’habitatges a Molins
de Rei que estava sent, s’estava un altre cop desmadrant, podríem dir, potser tenim aquí
una oportunitat, un ventall nou d’oportunitats per poder oferir habitatges de lloguer social i
de preus assequibles als nostres ciutadans i ciutadanes que, a més, tots sabem i som
conscients i ho hem parlat aquí que no, que venen temps dolents per a moltíssima gent per
tema de feina, per tema de la crisi aquesta social que vindrà i que ho tinguem en compte.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Ana. Sí que recordo per qui ens estigui veient que hi ha dos regidors que,
tal i com he explicat al començament del ple, si ara tenen les finestretes tancades és per la
incompatibilitat de poder estar en el debat d’aquest ple, que són el Carles Ros de la CUP i
la Núria Garriga d’esquerra Republicana. No sé si entenc que ara no hi ha cap més paraula
més demanada. Regidor, Pep, si volgués tancar el tema.
Sr. Pep Puiggarí Troyano:
Només agrair, òbviament, la col·laboració de tots els grups, la veritat és que sempre, en
matèria d’Habitatge, sempre hi és, tant en les comissions pròpies d’Habitatge com en els
punts que ens podem trobar. El que passa, també, sempre tendim a menysprear una mica
aquestes petites polítiques d’Habitatge i, en el debat, com segurament és natural, sempre
ens n’anem a buscar grans polítiques d’Habitatge que segurament és on ens agradaria
arribar a tots. Però, també, una mica, crec que és important donar-li valor a aquestes
petites accions perquè jo, no és si per sort o per desgràcia, ja fa anys que m’arrastro amb
això i l’habitatge, al final, és un elefant, ho he dit moltes vegades, molt lent en construir i el
fet de menysprear les petites polítiques d’Habitatge fa que segurament en una situació com
ara estiguem menys preparats. Segurament, si el projecte que teníem de borsa d’Habitatge
quan jo vaig de deixar de ser regidor d’Habitatge per la ruptura del govern municipal, que el
que es va fer va ser abandonar la borsa en aquell moment i tots els petits projectes que
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teníem per potencialitzar-la...perquè la borsa, al final, el que ens pot donar és una mobilitat
a curt plaç molt gran, sigui de captació de pisos, sigui de rehabilitació, sigui de moltes
accions que segurament altres polítiques que tots parlem aquí i que, segurament, a tots
ens agradaria [Inintel·ligible, 03:57:40] que són molt més lentes a mig-llarg plaç, doncs,
podríem combinar una mica aquests dos moviments que crec que és bàsic i ara ho trobem
a faltar que aquests dos anys enrere aquest projecte es parés o no sigués...o no s’hagués
batallat lo suficientment que hagués tocat i s’haguessin tret recursos que teníem pactats ja
per aquell pressupost en aquell moment per precisament donar potència a la borsa amb
capacitat econòmica i amb capacitat humana. Per això dic, intentem sobretot quan parlem
d’Habitatge una mica també els petits passos també són importants i donem-li valor i és
natural que segurament ens n’anem a aquests grans acords de país que volem fer o que a
tots ens agradaria però el dia a dia de l’Habitatge, si no el cuidem, després arriben
moments com ara i ens n’arrepentim moltíssim de no haver fet certes coses. Però, a part
d’això, escolta, agrair moltíssim, la col·laboració que sempre teniu amb aquesta matèria és
màxima i esperem que sigui així.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Passaríem al punt aquest número 11.
VOTACIÓ
La regidora Sra. Nuria Garriga i Pujol i el regidor Sr. Carles Ros Figueras, s’abstenen de
la votació en compliment del que disposa l’article 76 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

2

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

19

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
12.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
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Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ:
Pregunta:
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 o com està aquest tema.
Resposta:
Per una banda, s’està treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per
buscar una gestió més sostenible de l’aiguamoll (que la que teníem fins ara). S’està
valorant diferents opcions i encara no s’ha triat cap de definitiva. S’està estudiant
presentar un projecte de millora/restauració del ‘aiguamoll al Programa d’actuacions
de millora del paisatge natural i urbà (PSG), de l’AMB (Pla metropolità d’inversions
2020-2023).
D’altra banda, s’està estudiant amb l’AMB la possibilitat de signar un conveni de
manteniment de la zona fluvial del riu Llobregat (camí del riu, aiguamoll, Camp de la
Barraca), per unificar els criteris de manteniment (de Molins de Rei) amb els altres
municipis del Parc Riu Llobregat (de Martorell al Prat de Llobregat, marge dret i
esquerre del riu Llobregat).
Sr. Alcalde:
Passem al punt 12, Precs i preguntes. En primer terme, no els podrem repartir, lògicament,
físicament, les respostes a les preguntes pendents de respondre del passat mes de febrer.
Si no tinc mal entès, hores d’ara estan o hauran rebut ja un correu, que l’han rebut ara
mateix ja, amb les respostes pendents, torno a dir, i per tant ara seria el torn que els
diferents regidors poguessin fer les preguntes que consideressin. Endavant. L’únic que
demano és això, m’estan arribant. Molt, Núria Garriga tindria un prec i jo vaig...i el Sr.
Eusebi Valldaura, interventor, decideix marxar, que té tot el dret. Adéu, Eusebi. Com
sempre fa també a nivell físic. Molt bé. Doncs, ja poden veure en el xat, també: prec de la
Núria Garriga, pregunta de la Marta Espona i dues preguntes de l’Ana Aroca de moment.
Endavant.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA COVID-19
Sra. Núria Garriga i Pujol:
Bon vespre, alcalde, regidores, regidors i si hi ha algú que ha tingut la paciència d’arribar
fins aquí escoltant-nos o seguint-nos des de casa. En la línia del que demanava també
l’Iceta, una Taula de reconstrucció amb tots els partits de la Generalitat, el grup d’Esquerra
Republicana Acord Municipal proposem que es constitueixi una Comissió de seguiment del
Covid-19 amb la participació de tots els partits, [Inintel·ligible, 04:01:07], la Cambra de
Comerç del Baix Llobregat, sindicats, associacions de veïns, entitats d’educació en el
lleure (el Cau, l’Esplai de l’Agrupa), etcètera, entitats culturals [Inintel·ligible, 04:01:23] i la
comunitat educativa. Si voleu recuperant i ampliant, si cal, la que ja teníem constituïda per
fer el seguiment de la darrera crisi. Moltes gràcies.
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PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE LES REPERCUSSIONS DE
LES DARRERES FORTES PLUGES
Sra. Marta Espona Burgués:
Hola, bona nit, ja. És una pregunta en una línia totalment diferent del que estem parlant
fins ara però, com deia abans el regidor Puiggarí, la realitat també va per camins diferents.
Aquesta setmana o des de dissabte al vespre o diumenge, hi va haver molta pluja i hi ha
hagut moltes imatges de rieres i alguna plaça de la vila i tal i, senzillament, la meva
pregunta era saber quines repercussions havien tingut aquestes pluges tan fortes que hem
tingut aquesta setmana a la vila i als nostres entorns. Gràcies.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS CAMINA SOBRE EL CONCURS
D’IDEES DE LA RESIDÈNCIA
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Sí, he dit en el xat que tenia dues preguntes, tinc dues preguntes i un prec. Les dues
preguntes serien...la primera seria com està actualment el concurs d’idees de la
residència?
Em sembla que no sé si s’estarà fent alguna gestió perquè una cosa són els serveis
essencials, entenc que la resta de treballadors, els que tenen accés al teletreball poden
seguir fent les seves gestions i, per tant, voldria saber en quin estat està. Recordo que, si
no tenim licitada la residència abans del 31 de desembre, caurem en una penalització
econòmica.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS CAMINA SOBRE INFORMACIÓ DE
L’ESTAT ACTUAL DELS HORTS MUNICIPALS
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
Tenia també una pregunta perquè s’informés a la ciutadania públicament quin era l’estat
actual dels horts municipals, ja ho vaig comentar l’altre dia a la Comissió informativa. Crec
que és una qüestió que molta gent està esperant i crec que val la pena informar de l’estat
actual.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS CAMINA SOBRE INFORMACIÓ DE
L’AJUNTAMENT CAP A LA CIUTADANIA SOBRE LA SORTIDA DE NENS AL CARRER
Sra. Ana M. Aroca de Maya:
I, després, tinc un prec que ja he expressat aquesta tarda a la Junta, en el xat de
Portaveus, és perquè el diumenge canvia la situació de molts ciutadans i moltes
ciutadanes de Molins de Rei perquè podran sortir al carrer durant una hora amb els nens i
amb les nenes menors de 14 anys i el que m’agradaria seria, doncs, que des de
l’ajuntament es fessin comunicats cap a la ciutadania on s’informés de quina manera
podran sortir, quines seran les afectacions, què passa, especialment, especialment, eh!,
perquè conec a molta gent que està desitjant poder agafar el Camí del Riu, poder agafar
pistes de muntanya de Collserola, doncs, informar si ho podran fer, si no ho podran fer, de
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quina manera i, per tant, diguem-ne, seria una comunicació cap a la ciutadania adaptant el
decret de l’estat a la situació particular del nostre municipi. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sí, em consta el Gerard per fer una pregunta o prec, ara sortirem del dubte. Sr. Gerard.
Hola?
Sr. Gerard Corredera Rebulà:
Res, res, és que m’he confós perquè m’he despistat un moment i ja ho ha preguntat una
altra persona. Ja està. Ja està. [Inintel·ligible, 04:05:12] Perdoneu.
Sr. Alcalde:
D’acord, no, no... Entenc que no hi ha cap més prec i pregunta, així no em consta en el xat.
Companys del govern, si podem començar a donar resposta. El Miguel Zaragoza em
sembla que farà la primera resposta.
Sr. Miguel Zaragoza Alonso:
Intentaré fer dues, una a la Marta amb el tema de les afectacions. Efectivament, les coses
mai venen soles, hem tingut una situació de pluja durant molts dies com no havíem vist
mai. És veritat que la quantitat de pluja del moment el que no va provocar van ser
afectacions a l’espai urbà, més enllà d’algun lloc molt concret que vam tenir que actuar
amb [Inintel·ligible, 04:05:56]. Les afectacions importants que hem tingut bàsicament són
als barris de muntanya, a la Riera de Vallpineda on vam tenir afectacions per caiguda
d’arbres i que durant vàries hores els voluntaris de l’ADF van tenir que fer tasques de
treure arbres en diferents carrers que havien quedat obturats. Una altra afectació la va tenir
la carretera de la Diputació. En aquest cas, nosaltres vam fer una primera actuació i
després van venir els Mossos, també va quedar afectada però estava dins del nostre terme
municipal, a l’alçada de Sant Bartomeu. I, sobretot, una desproporcionada pujada d’aigua
de la Riera de Sant Bartomeu i de la Rierada quan s’ajunta amb els ponts de Can Baruta,
allò va quedar absolutament inutilitzat. També una mica la zona del pont de la Rierada que,
en tot cas, aquí és una cosa molt habitual perquè és un pont que arriba a un to molt baix i,
sempre, amb l’arrossegament de terres acostuma a generar-se una situació una mica
complicada. I, després, alguna afectació al barri de Riera Bonet però que, pel que sabem,
és una afectació també que va ser molt generalitzada a altres municipis del Baix Llobregat
per una segona afectació més gran d’un punt de caiguda de la llum que ens va afectar a la
zona del barri de Riera Bonet que, en unes hores fent gestions amb la companyia, vam
aconseguir que vinguessin i ho solventessin. Van estar unes hores sense disposar de llum
i aquestes bàsicament són les afectacions que jo ara tinc al cap i que hem patit. No hem
tingut grans inundacions, insisteixo, a l’espai urbà. El que deia l’Ana del cap de setmana, jo
faig una entrada, nosaltres amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, en funció
d’allò que diu el decret sobre la sortida dels nens. Nosaltres fem una interpretació de que
aquest kilòmetre permet que aquella persona que estigui en el seu, dins del seu àmbit
d’acció a prop del riu i a prop de la muntanya, que jo crec, no ens enganyem, pràcticament
és la majoria dels vilatans, una altra cosa són els accessos, nosaltres, en aquest sentit,
entenem i fem una interpretació que es pot anar al riu, es pot anar a la muntanya sempre
complint aquells criteris que està marcant el decret d’un radi d’un kilòmetre d’acció.
Considerem que és molt millor que la gent vagi a passejar al riu sempre guardant la
distància de seguretat. Hem de recalcar que és molt més segur això que no, segurament,
estar fent voltes en alguna zona urbana. Jo crec que el riu, per sort per nosaltres, és un
espai idoni per fer-ho. Esperem que no sigui tampoc una cosa que ara tothom li doni...és a
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dir, intentem que la gent posi el seny i la mesura amb tot això perquè, si no, no es podrà
tampoc garantir...és evident que tenim molts nens i algun pare que li tocarà acompanyar
amb moltes ganes d’utilitzar aquesta hora i nosaltres, des de la Guàrdia Urbana i pel que
hem parlat amb els Mossos, una mica el que aplicarem és el sentit comú, és a dir, com ja
vam fer al principi del confinament, demanarem a tothom que actuï amb responsabilitat,
farem advertiments, el que toqui però li hem de demanar a la gent...jo, perquè,
majoritàriament...són els casos molt concrets que en algun lloc ja ho hem explicat, d’algun
reincident i més que no compleix, la majoria dels ciutadans i les ciutadanes de Molins de
Rei hem complert amb els decrets de confinament i de sortides i jo crec que el que hem de
continuar demanant als ciutadans és aquest compliment d’aquestes mesures perquè en el
fons és per defensar-nos tots. Nosaltres el que farem aquí és aplicar el sentit comú que jo
crec que és una mica el que han fet els ciutadans en els darrers dies. Sí que crec que a lo
millor val al pena, i això al comitè ja ho expliquem aquí, que com a ajuntament expliquem
alguna cosa més però aquests són els criteris, és a dir, en la mesura del possible, la gent
que tingui a prop aquests dos espais els pot utilitzar sempre tenint en compte, insisteixo,
unes distàncies, que no ens trobem algú al mig de la muntanya no respectant aquestes
distàncies, que jo estic convençut de que no passarà i que el 99% dels vilatans ho
complirà.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Jo, respecte el prec que ha fet la companya Núria Garriga, jo crec
que implícitament, si em permeten, implícitament en el prec estava part de la resposta. Ha
comparat la taula de reconstrucció de tots els partits amb una comissió de seguiment del
dia a dia d’aquesta fase de l’epidèmia i crec que aquí és on s’esdevé la contradicció. Crec
que hem parlat en el decurs del ple que ens trobarem tots a l’hora de dibuixar el full de ruta
i les mesures, el disseny de les mesures que haurà de fer l’ajuntament de Molins de Rei
conjuntament amb tota la societat civil des de l’experiència de les mesures que hem reps
anteriorment, en una altra crisi i en uns altres moments. I, els he dit al començament del
ple, ens trobarem, tots serem essencials, des de les nostres diferents responsabilitats. A
partir d’aquí, permeti’m que els faci un parell de consideracions. Crec que no estem encara
en al fase d’haver de constituir virtualment el que vostè està plantejant que és un gran grup
de treball on hi ha aspectes tan diversos com educació, cultura, empresaris, [Inintel·ligible,
04:12:20] partits polítics, sector social, que podríem afegir, associacions de veïns, etcètera
que sabem que és de tot menys operatiu. Llavors, si el que volen intuir amb això és que no
estan rebent suficient informació, jo crec que això ja ha quedat clar que cadascú per
separat, en els seus àmbits, estem reunits més que mai perquè així ho requereix la
situació. Estem fent, no hem fallat pràcticament en cap moment, dues reunions de
portaveus setmanals amb un grup de Whatsapp també, diguéssim, constant on amb més
o menys velocitat anem responent en la mesura que tenim la informació per a respondre. I,
una cosa és la situació actual, aquesta primera fase de crisi sanitària en el que s’intueix i
comencem a tenir senyals i dades sobre la crisi econòmica, la comencem a intuir però,
diguéssim, que trobar-nos ara tots aquests àmbits que s’han dit, jo crec que, insisteixo, no
seria, entre altres coses, operatiu. Ja els hi avanço, s’ha fet referència també...no estem en
un torn de debat, s’ha fet un prec i estic donant resposta, no estem en una taula de debat.
Sra. Núria Garriga i Pujol:
Perdona, és que no m’he explicat bé. No és un tema de debat, ho vull puntualitzar perquè
no m’he explicat bé. Només vull dir que no és en aquest moment, és postconfinament, la
proposta és postconfinament, no ara. Telemàtic, no.
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Sr. Alcalde:
Sí, sí, però...
Sra. Núria Garriga i Pujol:
Telemàtic, no.
Sr. Alcalde:
Em permet, Sra. Garriga?
Sra. Núria Garriga i Pujol:
Jo ho puntualitzo perquè no m’he explicat bé.
Sr. Alcalde:
Sí, sí però si per puntualitzar ja estem tots i ja hem començat el ple dient que ens trobarem
en un lloc i hem fet diversos punts de l’ordre del dia en què diversos membres de l’equip de
govern ja han expressat aquesta idea i aquesta voluntat, ja l’hem expressat i, per tant,
treballarem en aquella línia segur. Hi ha hagut diversos punts en el què ha pogut sortir
aquest tema i, per tant, en el moment en què les condicions ho requereixin i per sectors,
com tenim aquesta experiència, recordo que tenim l’experiència del pacte social i econòmic
en el que vam aprovar un aspecte de totes les mesures socials, un altre aspecte de les
mesures de reactivació econòmica, tenim un segon mandat que és el pacte per l’actuació
social i territorial, i d’aquella experiència amb les noves condicions, que també en alguns
aspectes seran diferents, actuarem tots conjuntament. Els ben asseguro que no crearem
cap àmbit de debat amb la societat civil on no estiguin representats tots els grups
municipals. No hi haurà cap àmbit de construcció futura amb la societat civil on no estiguin
representats tots els grups municipals. Tenen la certesa que ja tenim una experiència
compartida d’haver-ho fet junts i evidentment tenen el compromís del govern i el meu
mateix per anar en aquesta direcció. Ara bé, en el moment en què les condicions ho
permetin, en el moment en què les condicions ho permetin. I aquesta visió i aquest
compromís el treballarem entre tots com l’altre dia...i permeti’m, i amb això acabo perquè
és tard, ho dèiem l’altre dia, potser abans haurem de fer algun ple que no sigui a la Sala de
Plens, perquè haurem d’anar a algun lloc on puguem mantenir les nostres distàncies
físiques també que és evident que a la Sala de Plens no les podrem mantenir i potser ja no
estarem emparats legalment per continuar fent plens virtuals com el d’avui i això ens hi
trobarem i ho tractarem conjuntament i potser arribem a la conclusió que la Sala d’actes de
la Federació Obrera és un dels llocs possibles on puguem mantenir una distància entre tots
per poder fer un ple. Ens adaptarem des de les adquisicions que hem fet actualment, des
de la tecnologia, des de la distància i des del seguiment de les mesures que ens
recomanin des d’un punt de vista de prevenció. Crec que hi ha algunes altres respostes
que les anirem donant properament. En el moment que tenim, sé que queda pendent el
tema dels horts municipals que ho explicarem amb més detall properament i també el tema
del concurs d’idees i la residència que ho explicarem properament. Més enllà que ho
puguem fer en un Portaveus, rebran també la resposta per escrit abans del proper ple,
evidentment. Amb això arribaríem al final del ple. Hi ha un torn obert de paraules, també.
Teòricament, si algú volgués exercir aquest torn i ja en vam parlar a Portaveus, tenen el
dret a fer-ho. Entenc que el cansament apreta i la gana també apreta, almenys en el meu
cas, per tant, permeti’m només dues idees molt ràpides. Un agraïment a tots vostès, a tots
els regidors, dins de les dificultats, haver pogut mantenir el debat polític i haver pogut
celebrar aquest ple municipal. I, després, un agraïment a tothom que ens hagi pogut sentir
des d’aquest reconeixement compartit entre tots els treballadors municipals i la ciutadania
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de Molins de Rei i esperar que ben aviat es puguin començar a aixecar aquestes mesures
de confinament estricte que estem tenint aquests dies. Motles gràcies. Donaríem per
conclòs el ple de l’ajuntament de Molins de Rei, aquest primer ple virtual del mes d’abril
amb un agraïment cap a tots vostès. Moltes gràcies.
13.-Torn obert de paraules.
No n’hi ha cap.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència,
quan son les vint-i-dues hores i cinquanta-vuit minuts, de la qual s’estén la present acta.

Molins de Rei, 24 d’abril de 2020
Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,
Sandra Castelltort i Claramunt
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