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ESBORRANY
A C T A

NÚM. 04/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 4 DE JUNY DE 2020.

A Molins de Rei, quan són les divuit hores i set minuts del quatre de juny 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 ordinària del Ple, a la qual han estat convocats en temps i forma.

Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sra. Esther Espinosa García
Sr. 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 04/2020 de data 27 de maig de 2020.

En aquest moment no hi és present a la videoconferència el regidor Sr. Pep Puiggarí 
Troyano.

0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
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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.  

*Dones assassinades durant el mes de maig 2020

- Annick Chenut
- Josefa

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Regidors, regidores, també a tots els que ens puguin veure avui pels diversos...pel canal 
de YouTube o pels que ens puguin estar escoltant per la ràdio. Donaríem inici al ple 
ordinari del mes de maig, convocat, tal com reflecteix també el ROM, que es pot arribar a 
convocar fins a una setmana més tard del dijous darrer de mes, darrer dia, aprovat pel 
Consistori i que, per tant, també, en aquest cas i atenent a la legislació, el faríem el dia 4 
de juny a aquestes hores, a les 18 h. Abans de començar l’ordre del dia establert en la 
Junta de Portaveus i en base a l’acord de la Junta de Portaveus del mes de febrer, el que 
faríem és malauradament donar lloc a la lectura, a la declaració institucional de rebuig dels 
atemptats masclistes, dels darrers atemptats masclistes. Com saben tots vostès, hi ha el 
compromís d’anar actualitzant aquesta llista negra que volem eradicar completament però 
que malauradament, un mes més, continua creixent. En base a aquest acord de 
Portaveus, en el ple d’avui el grup municipal que faria la lectura d’aquesta declaració és el 
grup municipal d’Esquerra Republicana. Per tant, la companya regidora d’Esquerra 
Republicana que faci la lectura, endavant.

Sra. Garriga:
Hola, molt bona tarda. L’ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig 
als assassinats de les víctimes de violència masclista. El Consistori molinenc condemna i 
manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades 
aquest 2020 presumptament a mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís 
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amb 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 en la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer 
front comú per a denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc 
natural d’igualtat. Així, davant dels fets ocorreguts, l’ajuntament de Molins de Rei 
manifesta: primer, condemnar enèrgicament aquests assassinats i qualsevol forma de 
violència masclista; segon, traspassar el nostre condol en nom de tota la ciutadania 
molinenca; reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer 
públic el nostre compromís en l’eradicació de la violència masclista. Els noms de les dones 
assassinades durant aquest mes de maig són: Annick Chenut i Josefa.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, Sra. Garriga. Entenc que no hi ha intervencions, tal com havíem pactat i, 
per tant, amb el record d’aquestes víctimes i esperant que no creixi aquesta llista, 
passaríem a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari 01/2020, de 06.02.2020.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
En primer lloc, l’aprovació de l’esborrany de l’acta del ple ordinari 1/2020, de 6 de febrer 
del 2020. Entenc que no hi ha cap esmena o observació a aquesta acta, per tant, aquesta 
primera acta del 2020 quedaria aprovada

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- 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
ABRIL

Decret Data Concepte
618 06/04/2020 Contractació laboral
619 06/04/2020 Situacions del personal
620 06/04/2020 Aprovació Despeses
621 06/04/2020 Contractació laboral
622 06/04/2020 Contractació laboral

623 06/04/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

624 06/04/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 4/135

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

reduïda
625 06/04/2020 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
626 06/04/2020 Aprovació Despeses

627 06/04/2020
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes 
municipals

628 06/04/2020 Contractació laboral
629 06/04/2020 Contractació laboral
630 06/04/2020 Nomenaments
631 06/04/2020 Situacions del personal
632 06/04/2020 Aprovar conveni de col·laboració
633 06/04/2020 Contractació menor de serveis
634 06/04/2020 Concessió de serveis
635 08/04/2020 Aprovació Despeses
636 08/04/2020 Aprovació Despeses
637 08/04/2020 Ajuts socials
638 08/04/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
639 08/04/2020 Llicència d'obra menor
640 08/04/2020 Contractació oberts de gestió de servei públic
641 08/04/2020 Sol·licitud actuacions/serveis a Generalitat i altres administracions
642 08/04/2020 Baixa llicència gual
643 08/04/2020 Aprovació Despeses
644 08/04/2020 Subvencions i convenis amb entitats
645 09/04/2020 Reserva d'espai a la via pública
646 09/04/2020 Baixa llicència gual
647 09/04/2020 Regularització fiscal
648 09/04/2020 Llicències, permisos i excedències
649 09/04/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
650 09/04/2020 Recurs de reposició
651 14/04/2020 Aprovació Despeses
652 16/04/2020 Contractació laboral
653 16/04/2020 Contractació laboral

654 16/04/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

655 16/04/2020 Reserva d'espai a la via pública
656 16/04/2020 Contractació laboral
657 16/04/2020 Devolució d'ingressos indeguts
658 16/04/2020 Nomenaments
659 16/04/2020 Devolució d'ingressos indeguts
660 16/04/2020 Devolució d'ingressos indeguts
661 16/04/2020 Concessió de serveis
662 16/04/2020 Contractació laboral
663 16/04/2020 Autorització i delegacions
664 16/04/2020 Autorització i delegacions
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665 17/04/2020 Concessió de serveis
666 17/04/2020 Contractació laboral
667 17/04/2020 Nomenaments
668 17/04/2020 Contractació oberts de serveis
669 17/04/2020 Contractació oberts de gestió de servei públic
670 18/04/2020 Aprovació Despeses
671 18/04/2020 Aprovació Despeses
672 18/04/2020 Aprovació Despeses
673 18/04/2020 Aprovació Despeses
674 18/04/2020 Aprovació Despeses
675 18/04/2020 Aprovació Despeses
676 18/04/2020 Aprovació Despeses
677 22/04/2020 Aprovació Despeses
678 22/04/2020 Aprovació Despeses
679 22/04/2020 Aprovació Despeses
680 24/04/2020 Modificacions de pressupost

681 24/04/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

682 24/04/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

683 24/04/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

684 24/04/2020 Gestió de cementiri
685 24/04/2020 Autorització i delegacions
686 24/04/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
687 24/04/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
688 24/04/2020 Convenis interadminisratius
689 24/04/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
690 27/04/2020 Sol·licitud actuacions/serveis a Generalitat i altres administracions
691 27/04/2020 Contractació laboral
692 27/04/2020 Contractació laboral
693 27/04/2020 Contractació laboral
694 27/04/2020 Subvencions per a l'Ajuntament

695 27/04/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

696 27/04/2020 Modificacions de pressupost
697 27/04/2020 Aprovació Despeses
698 28/04/2020 Situacions del personal
699 28/04/2020 Modificacions de pressupost
700 28/04/2020 Modificacions de pressupost
701 28/04/2020 Modificacions de pressupost
702 28/04/2020 Modificacions de pressupost
703 28/04/2020 Aprovació document cobratoris
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704 28/04/2020 Aprovació document cobratoris
705 28/04/2020 Aprovació document cobratoris
706 28/04/2020 Contractació laboral
707 28/04/2020 Modificacions de pressupost
708 28/04/2020 Modificacions de pressupost
709 28/04/2020 Modificacions de pressupost
710 28/04/2020 Modificacions de pressupost
711 29/04/2020 Llicència d'ocupació de la via pública per activitats extraordinàries
712 29/04/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
713 29/04/2020 Ajuts socials
714 29/04/2020 Modificacions de pressupost
715 29/04/2020 Subvencions i convenis amb entitats
716 29/04/2020 Aprovació Despeses
717 30/04/2020 Aprovació Despeses
718 30/04/2020 Aprovació Despeses
719 30/04/2020 Recurs de reposició
720 30/04/2020 Contractació oberts de serveis
721 30/04/2020 Ordre d'execució
722 30/04/2020 Ordre d'execució
723 30/04/2020 Situacions del personal
724 30/04/2020 Contractació menor de serveis

En matèria d’organització:

- Decret d’Alcaldia núm. 793, de data 15.05.2020 (exp 09/2020/ORPOL – de 
Nomenaments a les Comissions Informatives).
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 793, de data 15 de 
maig de 2020, el text literal del qual és el següent:

“Decret d’Alcaldia número 793 de data 15/05/2020

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 9/2020/ORPOL ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' Nomenaments a les Comissions Informatives ,dicto 
aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit 
s'exposen:

Per donar compliment als articles 17 i següents i 35 del Reglament Orgànic Municipal, en 
concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 
mitjançant l’acord plenari adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol, 
aquest Ajuntament ha procedit a la creació i determinació de la composició de les 
Comissions Informatives que, amb caràcter permanent, hauran de conformar la seva 
organització complementària municipal durant el present mandat, a la vista de la nova 
composició política d'aquest derivada dels resultats electorals de les últimes eleccions 
locals.
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Atès que d’acord amb el que preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 60.5 i 58.3 del 
Decret Legislatiu núm. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 19 del Reglament Orgànic 
Municipal, tots els Grups Polítics Municipals, en proporció a la seva representativitat a 
l’Ajuntament, tenen dret a participar, mitjançant la presència dels seus Regidors i 
Regidores, en els òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, 
informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i el 
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors i Regidores 
que ostenten delegacions.
 
Atès que aquesta Alcaldia és competent, en la seva qualitat de President nat de tots els 
òrgans col·legiats complementaris d'aquesta Corporació, per designar els membres 
d'aquesta que han d'assumir la presidència de les Comissions Informatives en virtut de la 
corresponent delegació, així com per a adscriure als diferents Vocals representants dels 
Grups Polítics Municipals, a proposta del Grup corresponent. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes elevades pels diferents Grups 
Polítics amb representació municipal, i en ús de les facultats que legalment té conferides.

Atès que en el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme el vint-i-
quatre d’abril de dos mil vint va adoptar, entre d'altres acords, els següents: 

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.

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.
Fruit dels canvis que s’han produït quant als seus membres.

Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la legislació 
esmentada, 

DECRETO:

Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia número 368, de 20 de febrer de 2020, de 
creació i composició de les Comissions Informatives de la Corporació municipal.

Segon.- Nomenar Presidents Delegats de les Comissions Informatives de caràcter 
permanent que a continuació es relacionen, als Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de 
Govern Local, que així mateix s'especifiquen, adscrivint com a Vocals d'aquestes, a 
proposta dels diferents Grups polítics municipals, als Regidors i Regidores següents: 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) i 
ALCALDIA.

President – Delegat: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
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Vocals: 
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)

- Titular: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Titular: Sr. Miquel Zaragoza Alonso
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero
- Suplent: Sr. Alex Herrero Basangé

- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Jordi Enseñat García
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Ramon Sánchez Gil
- Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina

- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC_AM)

- Titular: Sr. Marcel López i Estalella
- Titular: Sra. Joaquim Llort i Grau

- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista (CUP)

- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós

- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina – 
Podem)

- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya

- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà

- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Secretaria: Sra. Remedios Amores Rodríguez – Tècnica d’Administració General (TAG) 
de SSJJ.

COMISSIO INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (ASP)
President – Delegat: Sra. Ainoa García Revestido

Vocals:
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)

- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín 
- Titular: Sra. Jessica Revestido Romero
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Titular: Sr. Alex Herrero Basangé
- Suplent: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Suplent: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
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- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sra. Carme Madorell Colomina
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Jordi Enseñat García
- Suplent: Sr. Ramon Sánchez Gil

- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC_AM)

- Titular: Sra. Marta Espona i Burgués
- Titular: Sra. Núria Garriga i Pujol

- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista (CUP).

- Titular: Sra. Estefania Castillo Márquez
- Titular: Sr. Carles Ros Figueras

- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina – 
Podem)

- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya

- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà

- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Secretaria: Sra. Anna Planas Beltràn – Cap de Negociat de l’Oficina Administrativa de 
l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP)

COMISSIO INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (SIT)
President – Delegat: Sr. Ramon Sánchez Gil

Vocals:
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)

- Titular: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Titular: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sr. Alex Herrero Basangé
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero
- Suplent: Sra. Ainoa García Ballestín

- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Ramon Sánchez Gil
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Jordi Enseñat García
- Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina

- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC_AM)

- Titular: Sr. Joaquim Llort i Grau
- Titular: Sra. Marta Espona i Burgués
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- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista (CUP).

- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós
- Titular: Sr. Carles Ros Figueras

- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina – 
Podem)

- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya

- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà

- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Secretaria: Sra. Raquel Ruiz González – Cap de Negociat de l’Oficina Administrativa de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (SIT) en funcions.

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

President – Delegat: Sr. Alejandro Herrero Basangé

Vocals: 
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)

- Titular: Sr. Alex Herrero Basangé 
-.Titular Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín
- Titular: Sr. Miquel Zaragoza Alonso
- Suplent: Sra. Esther Espinosa García
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero

- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Titular: Sr. Jordi Enseñat García
-.Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina 
- Suplent: Ramon Sánchez Gil

- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC_AM)

- Titular: Sr. Marcel López i Estalella
- Titular: Sra. Joaquim Llort i Grau

- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista (CUP)

- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós

- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina – 
Podem)

- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya

- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
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- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà

- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Secretaria: Sra. Carolain Ojeda Arancibia – Directora de mercats.

COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES

President – Delegat: Sr. Miguel Zaragoza Alonso 

Vocals: 
- En representació del Grup Municipal del Partit Socialista (PSC)

- Titular: Sr. Josep M. Puiggarí Troyano
- Titular: Sra. Ainoa García Ballestín
- Titular: Sra. Esther Espinosa García
- Titular: Sr. Miguel Zaragoza Alonso
- Suplent: Sra. Jessica Revestido Romero
- Suplent: Sr. Alex Herrero Basangé

- En representació del Grup Municipal de Junts per Molins (JxM)
- Titular: Sr. Jordi Enseñat García 
- Titular: Sr. Jordi Pradell Obiols
- Suplent: Sr. Ramon Sánchez Gil
- Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina

- En representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (ERC_AM)

- Titular: Sr. Marcel López i Estalella
- Titular: Sra. Núria Garriga i Pujol

- En representació del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa 
Municipalista (CUP)

- Titular: Sr. Carles Ros Figueras
- Titular: Sr. Josep Raventós Fornós

- En representació del Grup Municipal de Molins Camina – Podem (Molins Camina – 
Podem)

- Titular:Sra. Ana María Aroca de Maya

- En representació del Grup Municipal de Molins en Comú (MEC)
- Titular:Sr. Gerard Corredera Rebulà

- En representació del Grup Municipal de Ciutadans (C’s)
- Titular:Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Secretaria: Sra. Remedios Amores Rodríguez – Tècnica d’Administració General (TAG) 
de SSJJ.

Tercer.- La delegació als Presidents i Presidentes de les esmentades Comissions 
Informatives, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 
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28 de novembre, produiran efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest 
Decret als Regidors i Regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

Quart.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada als Presidents i Presidentes de les Comissions 
Informatives de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com als Caps dels diferents Serveis 
Municipals i als treballadors/es que actuen com a Secretaris/es de les esmentades 
Comissions, pel seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Publicar aquestes delegacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen 
els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió que 
se celebri, en compliment del que es preveu a l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual 
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.” 

En el marc de la situació d'emergència derivada del COVID-19:

- Donar compte del Decret núm. 720 de data 30 d’abril de 2020 pel qual s’aprova la 
indemnització per la suspensió del contracte de servei per la consergeria, 
manteniment i neteja de les instal·lacions esportives municipals, corresponent al 
període del 14 al 31 de març de 2020. (03/2020/CIASP)

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 720, de data 30 
d’abril de 2020, el text literal del qual és el següent:

“Únic.- DONAR COMPTE AL PLE del Decret d’Alcaldia núm. 720 de data 30 d’abril de 
2020, pel qual s’aprova l’adjudicació, mitjançant la tramitació d’urgència, del contracte dels 
serveis de desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Metres i del Mercat Municipal, que es 
transcriu literalment:

“Decret d'Alcaldia Número: 720 de data 30 d’abril de 2020

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 6/2020/COOSE, que 
resulta del procediment tramitat de/d' INDEMNITZACI Ó PER LES DESPESES 
SALARIALS EFECTIVAMENT ABONADES PER LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL, PEL 
SERVEI DE CONSERGERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE LES INSTAL•LACIONS 
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ESPORTIVES MUNICIPALS ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les 
consideracions que tot seguit s'exposen:

Antecedents de fet

1.- Per decret d’alcaldia núm. 2012000479, de 28 de març de 2012, va ser adjudicat el 
contracte de servei per la consergeria, manteniment i neteja de les instal·lacions esportives 
municipals a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF B-62528228, per un preu de 
509.697,92 €. El contracte va ser formalitzat el dia 30 de març de 2012, tenint vigència fins 
el dia 31 de març de 2016, amb possibilitat de ser prorrogat (dues pròrrogues d’un any 
cadascuna).

2.- En data 23 de març de 2020 va tenir entrada al registre electrònic de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, amb núm. 2020006045, la sol·licitud de suspensió del contracte abans 
esmentat, on es feia constar la impossibilitat de continuar amb la prestació del servei pels 
motius següents:

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. 

A la vista de la sol·licitud, es dicta Decret d’alcaldia núm. 616, de 31 de març de 2020, on 
s’acorda 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. 

El contractista no va presentar la documentació acreditativa dels conceptes indemnitzables 
que preveu l’article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en 
endavant, RDL 8/2020), de tal manera que la quantificació concreta dels mateixos va 
quedar pendent. 

3.- En data 18 d’abril de 2020 ha tingut entrada al registre electrònic de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, amb núm. E/000644-2020, la sol·licitud d’indemnització per raó de la 
suspensió del contracte, on s’acrediten fefaentment les següents despeses salarials 
efectivament abonades al personal adscrit a l’execució del contracte, que ascendeixen a 
un total de 6.344,04€: 

-Salaris del període del 14 al 31 de març de 2020: 5.052,35 €
-Cotitzacions a la seguretat social dl 14 al 31 de març de 2020: 1.291,68 €

Així mateix, l’empresa expressa la seva voluntat de justificar, al finalitzar el període de 
suspensió, la resta de despeses indemnitzables segons la normativa, això és: 

-Despeses de la garantia definitiva 
-Despeses de les pòlisses d’assegurances 
-Despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions
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4.- En data 24 d’abril de 2020, la responsable del contracte ha emès informe on verifica les 
despeses indemnitzables en concepte de salaris i cotitzacions a la seguretat social i on fa 
constar que mensualment l’empresa haurà d’acreditar documentalment aquestes despeses 
a efectes de percebre la corresponent indemnització. 

Així mateix, també fa menció a la necessitat de que l’empresa acrediti, una vegada finalitzi 
el període de suspensió, la resta de despeses indemnitzables segons la normativa 
aplicable, des del 14 de març fins la finalització de la suspensió, per tal de que l’empresa 
pugui percebre el pagament que li correspon. 

Fonaments de dret

1.- L’article 34.1 RDL 8/2020 fa una relació dels conceptes que l’Ajuntament haurà 
d’indemnitzar al contractista com a conseqüència de la suspensió dels contractes de 
serveis i subministraments, prèvia sol·licitud i 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, incloent les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. 
-Despeses pel manteniment de la garantia definitiva, durant el període de suspensió.
-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 pòlisses 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. 

2.- La quantificació concreta de la indemnització, així com la tramitació del seu pagament, 
es farà a finals de cada mes, prèvia justificació, amb l’objectiu de contribuir al manteniment 
de la liquiditat de les empreses contractistes i dels llocs de treball.

En aquest sentit, com s’ha deixat constància en els antecedents de fet, el contractista ha 
justificat fefaentment les següents despeses salarials indemnitzables pel període del 14 al 
31 de març, que ascendeixen a un total de 352,45€/dia, amb el següent desglossament:  

-Salaris del període del 14 al 31 de març de 2020: 5.052,35 €
-Cotitzacions a la seguretat social dl 14 al 31 de març de 2020: 1.291,68 €

La resta de despeses indemnitzables queden pendents de justificar al finalitzar el període 
de suspensió. 

3.- En el pressupost prorrogat de 2019 es contempla l’aplicació pressupostària 
3030.342401.22799 – Gestió Instal·lacions Esportives Municipals, amb crèdit suficient i 
adequat, per fer front al pagament de les indemnitzacions. 

4.- Com a regla general, l'òrgan competent per adoptar la indemnització abans referida 
hauria de ser el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb la disposició addicional 2a de la Llei 
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9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que atribueix al Ple la 
competència en l'àmbit dels contractes administratius que tinguin un valor estimat superior 
al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en tot cas, als 6 milions d'euros, inclosos 
els de caràcter plurianual amb una durada superior a 4 anys, com és el cas que ens ocupa.

No obstant, l'article 53.1 lletra m) 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 (TRLMRLC) i 
l'article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) disposen que l'alcalde podrà 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, entenent que aquesta 
situació s’adequa a la que estem vivint actualment amb la declaració de l’estat d’alarma per 
fer front al COVID-19. 

Atès la Proposta de Decret de la Cap d'Esports, de data 24 d'abril de 2020, amb la 
supervisió de la Presidenta de l'ASP de data 28 d'abril de 2020.

Atès l'informe jurídic favorable sense observacions de l'Assessora Jurídica de data 27 
d'abril de 2020.

Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 27 d'abril de 2020.

Per tot allò exposat, ES PROPOSA ACORDAR: 

Primer.- Reconèixer a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF B-62528228, el dret a 
percebre la indemnització per les despeses salarials efectivament abonades entre el 14 i el 
31 de març de 2020 per un import total de 6.344,03€. 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) les següents despeses en concepte 
d’indemnització, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:

Aplicació pressupostària Import

3030.342401.22799- Gestió Instal·lacions Esportives Municipals 6.344,03€

 
Tercer.- Requerir a l’empresa per tal que: 

- Acrediti, mensualment, les despeses salarials que efectivament hagués abonat al 
personal que figura adscrit a l’execució ordinària del contracte, incloent les 
cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. 

- Acrediti, una vegada finalitzi la suspensió del contracte, la resta de despeses 
indemnitzables segons la normativa aplicable. 

Quart.- Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària. 

Cinquè.- Traslladar d’aquest decret al servei responsable del present contracte, a 
Intervenció, Tresoreria i a Serveis Jurídics als efectes que hi corresponguin. 

Sisè.- Donar compte al Ple del present decret en la primera sessió que celebri, d’acord 
amb l'article 21.2 lletra m) LRBRL i l'article 53.1 lletra m) TRLMRLC.
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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 núm. 724 de data 30 d’abril de 2020 (exp. 06/2020/COMSE) 
pel qual s’aprova l’adjudicació, mitjançant tramitació d'emergència, del contracte 
administratiu de serveis de desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Mestres i del 
Mercat Municipal. (03/2020/CIASP)

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 724, de data 30 
d’abril de 2020, el text literal del qual és el següent:

“Únic.- DONAR COMPTE AL PLE del Decret d’Alcaldia núm. 724 de data 30 d’abril de 
2020, pel qual s’aprova l’adjudicació, mitjançant la tramitació d’urgència, del contracte dels 
serveis de desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Metres i del Mercat Municipal, que es 
transcriu literalment:

“Decret d'Alcaldia Número: 724, de data 30 d’abril de 2020

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 6/2020/COMSE ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' Aprova r l'adjudicació, mitjançant tramitació 
d'emergència, del contracte administratiu de serveis de desinfecció de la Llar Municipal Dr. 
Josep Mestres i del Mercat Municipal, a favor de l'empresa EURO-MORT BATHROOM 
SERVICE SL ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions 
que tot seguit s'exposen:

Antecedents

1.- La crisi sanitària del COVID-19 ha generat la necessitat de dur a terme tasques 
específiques de desinfestació a les zones amb població de risc i a aquells espais on es pot 
propagar el virus amb major facilitat. En concret, s’ha considerat necessari i imprescindible 
procedir a la desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Mestres, on hi conviuen persones 
grans, dependents i amb un alt risc de contagi, així com del Mercat Municipal, un espai 
obert al públic de dilluns a dissabte, amb assistència de compradors i paradistes, que pot 
convertir-se en un focus de contaminació del virus. 

Per tal de realitzar una primera actuació a la Llar municipal D. Josep Mestres, l’ajuntament 
va sol·licitar pressupost a les dues empreses que s’encarreguen de la neteja dels centres 
educatius i de la resta d’espais municipals (Vareser i Tècniques de Neteja), així com a 
dues empreses del sector (Rentokil Initial i Euro-Mort Bathroom Services, S.L). 

Es va concloure que Vareser i Tècniques de Neteja no poden dur a terme la tasca de 
desinfecció requerida, doncs no compten amb la oportuna certificació i, així mateix, operen 
a través d’empreses subcontractades. De les altres dues empreses, l’única que va 
presentar pressupost va ser Euro-Mort Bathroom Services, S.L, per import de 2.783,00 €. 

Amb aquesta informació, es va requerir a Euro-Mort Bathroom Services, S.L, per tal que 
realitzés les tasques de desinfecció a la Llar municipal els dies 10, 11 i 12 d’abril. El 
tractament consisteix en propagar partícules fines que a el principi romanen en suspensió 
en l'aire i que després es van dipositant gradualment a totes les superfícies, aconseguint 



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 17/135

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

que actuï el virucida / desinfectant sobre totes les zones, fins i tot les de difícil accés. El 
tractament té un termini de seguretat de 3 hores, transcorregut el qual es podrà tornar a 
accedir a les zones tractades. Durant el tractament no poden haver-hi persones a les 
zones tractades. 

Addicionalment a aquest tractament urgent dels dies 10, 11 i 12 d’abril, es requereix a 
l’empresa per tal que faci un tractament setmanal durant 7 setmanes als dos equipaments 
(Llar Municipal i Mercat Municipal). Aquest tractament és imprescindible per tal de lluitar 
contra la propagació del COVID-19. 

Després de la realització de cada desinfecció, ja sigui preventiva o de xoc, es lliurarà al 
client un certificat de tractament contra COVID-19 per poder mostrar de cara al públic i a 
les autoritats sanitàries.

2.- L’objecte del contracte és el servei de desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep 
Mestres i el Mercat Municipal.

El codi CPV del contracte 90921000-9, Serveis de desinfecció i extermini.

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.- El contracte projectat s’inicia el 10 d’abril de 2020 i finalitza el 31 de maig de 2020. 

5.- Com s’ha deixat constància al punt primer, s’ha sol·licitat oferta a l’empresa EURO-
MORT BATHROOM SERVICE SL, c. Sant Agustí, 30 de Molins de Rei, amb NIF núm. 
B64098726 i amb ROESB núm. 0244CAT-SB, que ha presentat els següents imports: 

Concepte Import IVA TOTAL

1a neteja Llar 
municipal (dies 
10,11 i 12)

2.300,00 € 483,00 € 2.783,00 €

Neteja Llar 
municipal 2.800,00 € 588,00 € 3.388,00 €

Neteja Mercat 3.500,00 € 735,00 € 4.235,00 €

TOTAL 
CONTRACTE 8.600,00 € 1.806,00 € 10.406,00 €
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6.- Les despeses que deriven de l’execució del contracte s’imputaran a les següents 
partides pressupostàries: 

3094 231301 22700 Prestació servei neteja Llar Avis Dr. J. Mestre
3094 431203 22700 Prestació servei neteja Mercat Municipal 

No obstant, aquestes partides no disposen de crèdit suficient i adequat, de tal manera que 
s’haurà de realitzar la corresponent modificació pressupostària a través de suplement de 
crèdit. 

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.- L’art. 17 LCSP, que regula el contracte administratiu de serveis. 

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: 

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 63 LCSP, relatiu al perfil del contractant, que pot ser consultat a través de la 
següent direcció: 
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
idCap=1852392  

4.- L'article 62 LCSP, relatiu al responsable del contracte. 

5.- 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. 

6.- 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.

7.- La disposició addicional 2a LCSP, on s’estableix que l’alcalde és l’òrgan de contractació 

Atès la Proposta de Decret del Cap de Negociat de Recursos Socioculturals, de data 24 
d'abril de 2020, amb la supervisió de la Presidenta de l'ASP de data 29 d'abril de 2020.

Atès l'informe jurídic favorable sense observacions de l'Assessora Jurídica de data 24 
d'abril de 2020.

Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 28 d'abril de 2020.

En base a tot l’anterior,

RESOLC:
 
Primer.- Aprovar l’adjudicació, mitjançant tramitació d’emergència, del contracte 
administratiu de serveis de desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Mestres i del Mercat 
Municipal, a favor de l’empresa EURO-MORT BATHROOM SERVICE SL, amb NIF núm. 
B64098726 i amb ROESB núm. 0244CAT-SB, amb CPV 90921000-9, per un import total 
de 10.406€ (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
-Import sense IVA: 8.600€
-IVA (21%) : 1.806€ 

Segon.- Disposar que, davant la inexistència de crèdit adequat i suficient, es procedirà, una 
vegada adoptat el present acord, a la seva dotació pressupostària de conformitat amb el 
que estableix la legislació aplicable.
 
Tercer.- Designar com a responsable del contracte el Cap de Recursos sociocultural 
envers al compliment, recepció i/o liquidació de la prestació.

Quart.- Publicar les dades d’aquest contracte al perfil del contractant i al web municipal de 
l’Ajuntament de Molins de Rei. 
 
Cinquè.- Trametre la informació del contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1852392
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1852392
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Sisè.- Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària.  

Setè.- Donar trasllat d’aquest decret al servei responsable del present contracte, a 
Intervenció, Tresoreria, Serveis Jurídics i Transparència als efectes que hi corresponguin. 
 
Vuitè.- Donar compte d’aquest decret al Ple.

I perquè així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la qual 
s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Passaríem al bloc que tindria com a objectiu el coneixement de l’acció del govern 
municipal. En primer lloc el punt dos de l’ordre del dia que és donar compte dels decrets 
d’Alcaldia i, en especial, dels decrets següents: en matèria d’organització, el decret 
d’Alcaldia núm. 793, de data 15 de maig, de nomenament de les comissions informatives; i, 
en el marc de la situació d’emergència derivada de la Covid-19, donar compte del decret 
núm. 720, de data 30 d’abril del 2020, per la qual s’aprova la indemnització per la 
suspensió del contracte del servei per la consergeria, manteniment i neteja de les 
instal·lacions esportives municipals corresponent al període del 14 al 31 de març del 2020; 
i donar compte del decret núm. 724, de data 30 d’abril del 2020, pel qual s’aprova 
l’adjudicació, mitjançant tramitació d'emergència, del contracte administratiu de serveis de 
desinfecció de la Llar Municipal Dr. Josep Mestres i del Mercat Municipal. Faria l’explicació 
del punt, si no m’equivoco, és el Sr. Jordi Pradell

Sr. Pradell:
Presenta el punt 2.

Sr. Alcalde:
Entenc que el nomenament o l’explicació del decret núm. 793 no caldria, és el 
nomenament de tots els representants dels diversos grups municipals a les comissions 
informatives, per tant, s’obriria el torn d’intervencions de donar compte d’aquests decrets. 
No hi ha cap paraula demanada. Doncs, ens donaríem per assabentats. 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte del compliment de terminis previstos en el pagament de les 
obligacions i del període mig de pagament corresponent a les dades del primer 
trimestre de 2020. (04/2020/CIESC) (Exp. 01/2020/SEECO).

DONAR COMTE

“D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Vist l’informe de’ Intervenció signat el dia 20 d’abril de 2020 i Tresoreria signat el dia 20 
d’abril de 2020.

Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió 
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), l’informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions, i el període mig de 
pagament de l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord als següents annexos , que s’adjunten 
i s’enumeren a continuació:

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR 
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Primer.- En relació al compliment dels terminis previstos en el pagament de les 
Obligacions.

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Pagaments realitzats en el Primer Trimestre de l’exercici 2020.
1.Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del Primer Trimestre 

de l’exercici 2020.

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 20 d’abril de 2020.

Respecte a la Societat Molins Energia SL (Societat amb suma de capital majoritàriament
públic):

2. Pagaments realitzats en el Primer Trimestre de l’exercici 2020.
3. (No hi ha factures pendents de pagament a final del Primer Trimestre de 

l’exercici 2020).

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.

Segon.- En relació al període mig de pagament.

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

· Ràtio de les operacions pagades en el Primer Trimestre de l’exercici 2020.
· Ràtio de les operacions pendents de pagament a final del Primer Trimestre de 

l’exercici
· 2020.
· Període mig de pagament del Primer Trimestre de l’exercici 2020.

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

· Ràtio de les operacions pagades en el Primer Trimestre de l’exercici 2020.
· (No hi ha factures pendents de pagament a final del Primer Trimestre de l’exercici
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· 2020)
· Període mig de pagament del Primer Trimestre de l’exercici 2020.

Tercer.- Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del Primer
Trimestre de l’exercici 2020. 

S’adjunta comprovants de la signatura electrònica, de data 20 d’abril de 2020 de l’informe 
de morositat i del període mig de pagament del Primer Trimestre de 2020, en compliment 
de l’article 4.1 b) de l’Ordre HAP/2015/2012, de l’1 d’octubre per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de conformitat amb el que 
s’estableix en la Disposició Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

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: 
Llavors, passaríem al punt tres de l’ordre del dia que és...que entenc que no, això no ho 
havíem comentat però ho passo a consideració, si es pogués fer l’explicació del tres, 
quatre, cinc i sis de manera conjunta, si tenen algun problema. Són els quatre punts tots 
referits a donar compte al Ministeri d’Hisenda. Si tenen algun problema, no...Veig els 
representants de la CUP que em diuen que no hi ha cap problema, d’Esquerra tampoc, 
entenc que no hi ha cap problema...eh?

Sra. Aroca:
Perdona, no em queda clar quins punts són perquè de donar compte eren... 

Sr. Alcalde:
El tres, el quatre...

Sra. Aroca:
El PNT i el primer trimestre però la resta no eren de donar compte, no?

Sr. Alcalde:
Sí, sí, són tots donar compte, tres, quatre, cinc i sis. A l’ordre del dia posa donar compte. 

Sra. Aroca:
Sí però que no són coses com molt similars, no? Unes coses és donar compte al Ple i una 
altra cosa són coses que s’han comunicat al Ministeri. No sé.

Sr. Alcalde:
No, no. Una cosa és on s’hagin comunicat, ara, el que estem fent és donar compte al ple 
tots ells. Una altra cosa és on s’envia aquesta informació, això podríem estar d’acord però 
el que estem fent ara és donar compte al ple d’aquests quatre punts. Només he fet aquesta 
consideració. Si creieu que són tots punts relacionats en termes econòmics, si podem fer 
una explicació conjunta. Si no, cap problema, fem un per un. Per tant, fem un per un, Sr. 
Regidor de Finances.

Sra. Aroca:
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No, no, per mi no hi ha problema. Si vols fer-los tots...sol que no els hi trobo molta relació 
però, bé, bé, ja em sembla bé, si a tothom li sembla bé, no posaré jo problema.

Sr. Alcalde:
Sr. Regidor de Finances té vostè la paraula, com vostè [Inintel·ligible, 07:57]

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3, 4, 5 i 6.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Enseñat. Sra. Aroca. Recordo, si us plau, perquè em facilitin...demanar 
paraula pel xat perquè no sempre podré veure la globalitat de la pantalla. Moltes gràcies.

Sra. Aroca:
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Jo agraeixo l’explicació que ha donat el regidor 
Enseñat perquè jo havia manifestat alguns dubtes durant les reunions dels darrers dies 
sobre aquestes previsions atès que a mi em sobtava, jo ho vaig expressar des del principi, 
que no només no hi ha una reducció d’ingressos en la previsió a venciment sinó que, a 
més, hi ha un petit augment en aquesta previsió i, per tant, em xocava i em semblava que 
no podien ser dades molt certes. Després hem pogut veure, encara no amb molta 
profunditat però sí que hem pogut tenir accés a informes de l’ajuntament sobre el que s’ha 
estat fent durant aquests mesos de confinament i hem pogut veure que hi haurà importants 
rebaixes d’ingressos en taxes, per exemple llar d’infants, etcètera, i , per tant, doncs, 
agraeixo que el govern es posi les piles, vulgui fer aquest seguiment mensual i també 
agrairia, en aquest cas, que ens fes arribar també [Inintel·ligible, 14:18] als regidors de 
l’oposició per poder anar fent un seguiment de com es va executant el pressupost. I, si de 
cas, estaria bé, de cara al debat de pressupostos 2020 que dieu que faran al ple de juny i 
del qual encara no en tenim coneixement de la nova proposta que entenem que serà 
bastant diferent de la que se’ns va presentar justament abans del confinament, per una 
banda, demanar que ens passeu ja la documentació per poder començar a mirar i, si es 
pogués fer un estudi o un informe comparant aquestes previsions basades en pressupost 
prorrogat versus a com haguessin estat aquestes previsions si ens haguéssim basat en 
aquest pressupost 2020 [Inintel·ligible, 15:09], doncs, jo ho agrairia molt. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. No hi ha cap paraula més demanada, per tant, ens donaríem 
per assabentats d’aquests quatre punts, dels donar compte en matèria d’economia i, 
passaríem, ara sí, als assumptes dictaminats per les comissions informatives.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

4.- Donar compte de la presentació dels resultats del control intern de l’exercici 
2019. (04/2020/CIESC) (Exp. 02/2020/SEECO).

DONAR COMTE

“Atès que el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern a les entitats del sector públic local, estableix en el seu article 37 que l’òrgan 
interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte 
general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l’article 213 del 
TRLRHL.
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Atès que aquest informe resum ha de ser remès al Ple, a través del President de la 
Corporació, i a la IGAE en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els 
resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de la funció 
interventora realitzades en l’exercici anterior.

Vista la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, que estableix les instruccions a les quals s’ha d’ajustar el contingut, estructura i 
format de l’informe resum.

Vist l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de 
Molins de Rei a l’alcalde signat per l’interventor accidental el 4 de maig de 2019.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR 
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Primer.- Donar trasllat de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2019 
de l’Ajuntament de Molins de Rei a l’alcalde, per a la seva remissió al Ple de la Corporació 
en la propera sessió que es celebri.
Segon.- Donar trasllat de l’informe resum dels resultats del control intern de l’exercici 2019 
de l’Ajuntament de Molins de Rei a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.”

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

5.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’Ajuntament de Molins de Rei 
per a l’exercici 2020. (04/2020/CIESC) (Exp. 03/2020/SEECO).

DONAR COMTE

“Vista la proposta de l’Interventor accidental de data 4 de maig de 2020, on es proposa 
donar compte a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals del Pla 
d’Actuacions de Control Financer de l’exercici 2020 i en el què es detallen els antecedents i 
fonaments de dret següents:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (LRBRL) preveu en el seu
article 92, el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària de les entitats locals.

El Capítol IV, articles 213 i següents, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), regula 
les funcions de control intern de les entitats locals (respecte a la seva gestió econòmica), 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves 
modalitats de funció interventora, funció de control financer (inclosa l’auditoria de comptes 
de les entitats locals que es determinin reglamentàriament), i funció de control d’eficàcia.
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Aquesta funció de control intern ha estat atribuïda a la Intervenció General segons l'article 
92.1 bis b) de la LRBRL i l'article 4) del RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, en 
les seves dos vessants de control financer i auditoria.

Addicionalment, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix una regulació de control de la situació 
econòmica i financera de les entitats locals.

Posteriorment, el Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de 
control intern en les entitats del sector Públic, desenvolupa de manera reglamentària 
l’article 213 del TRLRHL.

El Real Decret 424/2017 limita l’àmbit d’aplicació de les actuacions de control intern, les 
formes d’exercici d’aquest, els deures i facultats dels òrgans de control, la funció 
interventora, la funció de control financer, i els informes resums i el pla d’acció.

L’article 31.1 del Real Decret 424/2017 estableix que l’òrgan interventor ha d’elaborar un 
Pla anual de control financer que reculli les actuacions de control permanent i auditoria 
pública que s’han de dur a terme durant l’exercici.
Tanmateix, l’article 31.3 del Real Decret 424/2017 estableix també que d’aquest Pla anual 
de control financer s’haurà de remetre al ple a efectes informatius.

Vist el desplegament de les actuacions a realitzar en l’àmbit del Pla anual de control 
financer de l’exercici 2020 elaborat per la intervenció municipal.

Atès que la Intervenció Municipal ha elaborat el Pla anual de control financer de 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’exercici 2020 signat en data 4 de maig 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) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR 
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Primer.- Donar compte al Ple del Pla anual de control financer de l’Ajuntament de Molins 
de Rei per a l’exercici 2020.

Segon.- Donar compte al Ple del desplegament de les actuacions a realitzar en l’àmbit del 
Pla anual de control financer de l’exercici 2020.

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.”

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

6.- Donar compte de la remissió de les dades al Ministerio de Hacienda de l’Informe 
d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de 
la despesa, dades del primer trimestre de 2020. (04/2020/CIESC) (Exp. 
04/2020/SEECO).

DONAR COMPTE
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“Es dona compte al Ple d’acord amb la Llei Orgànica de 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la remissió de les dades al Ministerio de 
Hacienda de l’Informe d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 
i de la regla de la despesa, dades del primer trimestre de 2020.

Vist l’informe de’ Intervenció signat el dia 20 d’abril de 2020 i Tresoreria signat el dia 20 
d’abril de 2020.

Per tot el que ha estat exposat, el regidor d’ Hisenda i Finances presenta a la Comissió
Informativa de l’àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), el detall de la informació 
enviada és la següent:

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) i Alcaldia la present proposta a fi i efectes de DONAR 
COMPTE a la mateixa i perquè sigui remès posteriorment al Ple de la Corporació:

Primer.- Dades Ajuntament de Molins de Rei

a) F.1.1.1 Resum classificació econòmica
b) F.1.1.2 Execució ingressos corrents
c) F.1.1.3 Execució ingressos de capital i financers
d) F.1.1.4 Execució despeses corrents
e) F.1.1.5 Execució despeses de capital i financeres
f) F.1.1.8 Romanent de tresoreria
g) F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
h) F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions per subsectors
i) F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
j) F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
k) F.1.1.16 Passius contingents
l) F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
m) F.1.1.B2.1 Detall inversions financerament sostenibles
n) Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
o) Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPP
p) Annexos mesures COVID19

Segon.- Dades Molins Energia SL

a) F.1.3.1 Balanç
b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys
c) F.1.2.9 Calendari pressupost de tresoreria
Dades consolidades i de resum
a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
c) F.4. Resum informe d’avaluació

L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.”

El Ple de la Corporació en resta assabentat.
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B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea 
d’Alcaldia.

7.- Executar la sentència del recurs contenciós 225/2019-B, interposat pel Sr. ISAAC 
LEVY BENVENISTE, i aplanar-se en el recurs contenciós 441/2018-A, interposat per 
l’associació ACCION Y COMUNICACIÓN SOBRE ORIENTE MEDIO (ACOM). 
(04/2020/CIESC) (Exp. 04/2020/RECOT).

DICTAMEN

“Antecedents

Primer. En data 30 de juliol de 2019 es va rebre del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 
de Barcelona la demanda del procediment especial dels drets fonamentals núm. 225/2019-
B, a instància del Sr. ISAAC LEVI BENBENISTE, contra dos acords del Ple de l’Ajuntament 
de Molins de Rei:

- Acord del Ple, de 30 de maig de 2013, pel qual es va aprovar, amb el vot favorable 
del grup municipal de la CUP i IxMdR i l’abstenció de CIU, PSC, ExMdR i PP, la 
moció del grup de la CUP de suport a la campanya de Boicot, Desinversions i 
Sancions (BDS) contra l’Estat d’Israel.

- Acord del Ple, de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar, per unanimitat, la 
moció del grup municipal de la CUP sobre la salinització al Llobregat provocada per 
ICLIberpotash i la responsabilitat vers els drets humans internacionals de les 
empreses que operen al nostre territori.

Segon. En data 30 de gener de 2020, el jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de 
Barcelona ha dictat sentència estimant íntegrament el recurs 225/2019-B i declarant la 
nul·litat i deixant sense efectes els acords del Ple de l’Ajuntament abans esmentats per ser 
aquests lesius de drets fonamentals (sentència núm. 29/2020).

Tercer. Un cop ferma la sentència, el Jutjat va dictar la Diligència d’Ordenació, de 10 de 
març de 2020, mitjançant la qual comunicava a l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 104.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa (LJCA), 
la resolución firme dictada en este procedimiento, para que la lleve a puro y debido efecto 
y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo/parte 
dispositiva […].

Quart. En data 17 de març de 2020, l’Ajuntament ha presentat escrit al Jutjat on identifica 
l’òrgan responsable del compliment de la sentència, d’acord amb la diligència d’ordenació.

Cinquè. En data 2 de desembre de 2019 es va rebre del Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 16 de Barcelona la demanda del procediment ordinari 441/2018-A, a instància de 
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l’associació ACCION Y COMUNICACIÓN SOBRE ORIENTE MEDIO (ACOM), contra 
l’acord de Ple del dia 30 de maig de 2013 relatiu a l’adhesió a la campanya BDS a Israel. 
Els motius al·legats per l’associació són pràcticament els mateixos que els que utilitza el 
Sr. Levy en el procediment al que hem fet referència en els apartats anteriors.

Aquest recurs actualment està el procés de tramitació.

Sisè. En data 30 d’abril de 2020, l’advocat Manel Martí i Carrasco, contractat per 
l’Ajuntament de Molins de Rei en la defensa dels dos recursos abans esmentats (recurs 
núm. 225/2019-B i recurs núm. 441/2018-A), emet informe en el que exposa:

- En relació amb el recurs 225/2019-B: amb la finalitat d’acatar la Sentència de 30 de 
gener de 2020, així com el que disposa aquesta Diligència d’Ordenació, resulta 
necessari que el Ple de l’Ajuntament adopti un acord mitjançant el qual declari nuls i 
sense efectes els Acords del Ple de l’Ajuntament adoptats en les seves sessions 
ordinàries del 30 de maig de 2013 i 26 de gener de 2017, essent també 
indispensable la presentació en el Jutjat contenciós-administratiu núm. 9 de 
Barcelona de la certificació plenària de l’esmentat acord.

- En relació amb el recurs 441/2018-A: atès que aquest acord ja ha estat declarat nul i 
sense efectes per la Sentència ferma de 30 de gener de 2020, dictada en relació al 
recurs formulat pel Sr. Levy pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, Drets Fonamentals 225/2019-B, resulta evident que no existeix cap raó 
fonamentada per continuar amb la tramitació del procediment que ara ens ocupa 
[...] ja que, insistim, l’acord de 30 de maig de 2013, que és el seu objecte, ha estat 
declarat nul per sentència ferma.

Fonaments de dret

D’acord amb l’art. 104.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa (LJCA), l’Ajuntament té l’obligació de realitzar les actuacions 
que exigeixi el compliment de les declaracions contingudes en la decisió de la sentència.

D’acord amb l’art. 75 LJCA, els demandats podran aplanar-se complimentant els requisits 
exigits en l’apartat 2 de l’article anterior, on s’estableix que, en cas de desistiment per part 
de l’Administració Pública, haurà de presentar-se testimoni de l’acord adoptat per l’òrgan
competent.

Essent el Ple municipal l’òrgan que va aprovar els acords objecte dels recursos 225/2019-
B i 441/2018-A, serà l’òrgan competent per executar la sentència del recurs 225/2019-B del 
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona, així com adoptar l’aplanament del 
recurs 441/2018-A del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 16 de Barcelona.

Vist l’Informe proposta de l’assessora jurídica, emès en data 14 de maig de 2020.

Vistos els preceptes citats, així com altres legals de pertinent aplicació, el President de 
l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, proposa l’adopció dels següents:

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 sigui remés al Ple de la Corporació:
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Primer.- Executar la Sentència núm. 29/2020 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 
de Barcelona, actuacions 225/2019-B, i DECLARAR NULS I SENSE EFECTES els 
següents acords: 

- Acord del Ple, de 30 de maig de 2013, aprovant la “moció del Grup municipal de la 
CUP de suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (bds) a Israel en 
motiu del 65è aniversari de la Nakba Palestina”.

- Acord del Ple, de 26 de gener de 2017, aprovant la “moció del Grup municipal de 
la CUP sobre la salinització al Llobregat provocada per ICL-Iberpotash i la 
responsabilitat vers els drets humans internacionals de les empreses que operen al 
nostre territori”. 

Segon.- Aplanar-se al recurs contenciós administratiu interposat davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, actuacions 441/2018-A, per part de 
l’associació ACCION Y COMUNICACIÓN SOBRE ORIENTE MEDIO (ACOM) contra 
l'acord de 30 de maig de 2013 del Ple de l'Ajuntament de Molins de Rei de suport a la 
campanya Boicot, Desinversions i sancions (BDS) contra l'Estat d'Israel. 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord: 

- Al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 9 de Barcelona i als interessats en l’esmentat 
recurs, si s’escau, així com a totes les institucions a qui va ser comunicada 
anteriorment l’aprovació de l’acord. 

- Al Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 16 de Barcelona i als interessats en 
l’esmentat recurs, si s’escau, així com a totes les institucions a qui va ser 
comunicada anteriorment l’aprovació de l’acord.

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:
En primer lloc la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea 
d’Alcaldia i, en primer lloc, el punt set de l’ordre del dia, executar la sentència del recurs 
contenciós 225/2019-B, interposat pel Sr. Isaac Levy Benveniste, i aplanar-se en el recurs 
contenciós 441/2018-A, interposat per l’associació Acción y Comunicación sobre Oriente 
Medio. Faria la intervenció el Sr. Jordi Pradell i ja ens anuncia el Sr. Ros que és el primer 
en demanar la paraula, després, en el torn de l’oposició. Primer, el govern, exposició del 
punt, i, després, obriríem el torn d’intervencions. Sr. Pradell, endavant.

Sr. Pradell:
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara, abans de donar la paraula, ho dic perquè, una recomanació a tots els 
regidors i regidores, si us plau, tots estem silenciats però en el moment que algú parli fora 
important que tinguem tots els telèfons mòbils silenciats perquè, quan a algú li toca 
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intervenir i té el mòbil i van arribant els missatges...i això pot interferir també l’audició del 
ple. Moltes gràcies. Sr. Castell, perdó, Sr. Ros, endavant.

Sr. Ros:
Bona tarda a tothom que ens està escoltant pel Viu Molins de Rei, pel YouTube, aquest 
cop en directe, que ja podem disposar a través de Ràdio Molins de Rei i per tots els mitjans 
que també retransmeten el ple. En nom de la CUP, en tot cas, volíem parlar d’aquesta 
intervenció, d’aquesta sentència judicial ja que no estem conformes amb l’aplanament de 
l’ajuntament, és a dir, al final, confirmar que estaríem, com a ajuntament, a favor i 
conformes amb la petició del demandant, bàsicament, perquè hi ha molts altres pobles 
que, tal com ens hem posat en contacte amb la plataforma que tira endavant el BDS, ens 
han dit que a molts altres pobles s’han desestimat els recursos contra els ajuntaments. Per 
tant, per una part jurídica, ens sorprèn que siguem l’únic ajuntament que sembla que se’ns 
hagi tirat endavant d’aquesta manera la sentència negativa i, per altra banda, també, 
sobretot, per una qüestió de sobirania del plenari municipal. Ens està dient una sentència 
d’un judici que no podem prendre unes decisions que, al final, són posicionaments polítics 
davant de vulneracions dels drets humans que ha dut a terme l’estat d’Israel contra el 
poble palestí. Ens sorprèn moltíssim que tant una associació sionista com és ACOM hagi 
volgut portar aquest tema als judicis però també, per altra banda, ens sorprèn molt que la 
sentència sigui en aquesta direcció en el cas de Molins de Rei. Per tant, per un simple fet 
de sobirania local i del dret dels ajuntaments a posicionar-se, ens sorprèn moltíssim que no 
puguem criticar aquestes vulneracions dels drets humans que passen a la resta del món. 
També, fins i tot, amb moltes coercitives, com ens han informat serveis jurídics, de que 
podrien anar pels regidors d’entre 150 a 1.500 euros si no retirem un posicionament polític 
que tenim com a persones, com a partits o com a ajuntament que vulguem denunciar fets 
que vulneren els drets humans arreu del món. I m’agradaria, només, si em deixeu, citar, 
què és el que ens estem retirant, ens estem retirant d’una moció que demanava que 
l’ajuntament de Molins de Rei no establís relacions fins que l’estat d’Israel compleixi amb la 
seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí; fins que aquest 
estat d’Israel no acati el dret internacional pel mitjà de la finalització de l’ocupació a la 
colonització dels territoris ocupats l’any 1967, territoris que eren palestins, i el 
desmantellament del mur que separa i empresona gran part de la població palestina; fins 
que no hi hagi un reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs, palestins 
d’Israel en una plena igualtat; fins que hi hagi respecte a la protecció i la promoció dels 
drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va 
estipular la resolució 194 de les Nacions Unides. Per altra banda, respecte a la moció que 
denunciava la contaminació del nostre riu Llobregat per l’empresa Iberpotash, tirant les 
sals que extreuen de la mina, la moció també deia que s’exigís a l’empresa un pla de 
restauració real i adequat a les dimensions del runam [Inintel·ligible, 24:28] totes les runes 
que treuen de sota terra, doncs, que les tractessin correctament, algo que hauria de ser 
normal que fes una empresa; que a partir de la data de juny del 2017, qualsevol nou 
abocament que fes aquesta empresa complís amb totes les normatives de seguretat 
necessàries, algo que és de calaix, que hauria de fer qualsevol empresa; també que 
l’ajuntament en totes les contractacions i relacions amb el sector privat on l’ajuntament 
tingui veu i vot es tingui en compte i es pugui exigir que l’empresa contractada no estigui 
involucrada en cap cas en violacions dels drets humans, una altra cosa que és obvia que 
un ajuntament hauria de poder tenir tot el dret a posicionar-se en aquesta direcció. Són 
repetides les apel·lacions que feien aquestes mocions als drets humans i a una crida de 
que l’estat d’Israel és un estat que ha estat incomplint sistemàticament els drets humans 
davant la població palestina amb un empresonament d’aquesta població i un genocidi que 
molt podria equiparar-se a les èpoques de l’Apartheid. Per tots aquests motius, per motius 
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de drets humans fonamentals i perquè tenim dubtes realment de que sigui imprescindible 
aquest aplanament, la CUP no podem estar a favor d’acceptar aquesta sentència 
d’aquesta manera i demanem que es posi en contacte l’ajuntament també, tal com s’ha 
ofert tel col·lectiu que impulsa el BDS, a poder veure els recursos que molts altres 
ajuntaments han aconseguit que es desistís a la petició judicial. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap intervenció més. Ara sí que l’ha demanat la Sra. Aroca. 
Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo estic molt d’acord amb el que ha dit el Carles perquè, a més, si llegim la 
sentència, no té ni cap ni peus, és a dir, l’opinió que [Inintel·ligible, 26:13] aquest jutge en 
aquesta sentència és absurda i sentir parlar de vulneració que els drets fonamentals de 
l’estat d’Israel derivada d’aquestes dues mocions no té cap sentit i, a més, entenem que és 
un atac directe al posicionament polític d’un plenari. I em fa gràcia la frase que fa servir el 
jutge de “mocions que són directa, automàticament executables per part del govern”, quan 
tots sabem que això no passa mai amb les mocions o generalment no passa, per tant, ni 
són tan executives ni són tan directes ni són tan immediates. Per tant, no estem d’acord 
tampoc, i ja vam demanar en comissió informativa que es deixés sobre la taula aquest punt 
i, ara, amb més raó. Amb les dades que ha portat el Carles, jo crec que seria important 
deixar-la sobre la taula per mirar i comprovar si hi ha alguna altra manera de sortir-nos 
d’aquesta qüestió sense haver d’aplanar-nos d’una sentència que no té cap ni peus sobre 
unes mocions que realment no estan vulnerant els drets fonamentals de ningú, al contrari, 
s’estan defensant drets humans i, per tant, creiem que no hem d’anar corrents de ser els 
primers a complir una sentència que no té sentit.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Marta Espona en representació d’Esquerra Republicana, endavant.

Sra. Espona:
Hola, bona tarda. Bé, en tot cas, l’explicació del Carles realment...disculpeu...l’explicació 
del Carles ha aclarit més la situació de tot plegat, jo l’agraeixo personalment. Nosaltres el 
que ens havíem plantejat és que, fos quina fos la moció que s’hagués votat, la qüestió és 
que ens sembla que el plenari és prou sobirà com perquè si decideix, d’una banda, iniciar 
el tràmit, i, de l’altra, admetre a votació el tema que sigui, s’ha de respectar la direcció 
d’aquest vot i no obrir la porta a impugnacions, sempre que estiguem dintre de la legalitat. 
Teníem els dubtes, pel que s’expressava, de si es vulneraven drets o no, sembla ser que 
no és el cas i, en canvi, sí que en la segona hi pot haver una afectació pel que fa al riu 
Llobregat. Per tant, crec que...no és que hi haguem d’estar en contra, és que, en tot cas, 
s’hauria de plantejar recórrer-la. Evidentment, si és certa aquesta despesa de 6.000 euros 
que planteja el regidor, el Sr. Pradell, evidentment, és costosa per la butxaca i difícil de 
pair, però potser si no, si cedim en aquest cas, això, obrim la porta a rebatre altres 
decisions que nosaltres prenguem quan s’han fet dintre de la legalitat dels serveis jurídics 
d’aquell moment, per tant, se suposa que no s’incomplia res. Si no s’incomplia llavors, 
tampoc es deu estar incomplint ara. Per tant, amb les explicacions de tot plegat, crec que 
pel que fa a nosaltres trobem més lícit votar-hi en contra.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Miguel Zaragoza, endavant.
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Sr. Zaragoza:
Bé, jo crec que hem de fer dos debats i no ens podem equivocar aquí entre el debat polític 
i el debat més legalista. Aquí sembla que tots en sabem de tot això i que el ple està avalat. 
No, el ple, escolti, el ple regula determinades actuacions i el que pot aprovar i el que no pot 
aprovar. Si ens hem de posar a filar prim, potser hem de saber que hi ha determinades 
coses que, en teoria, el ple no s’hauria de manifestar i no ho dic jo, ho diuen les normes. 
Miri, el debat polític el vam tenir i nosaltres hi coincidim, ja li dic que nosaltres el debat 
polític de l’inici, el primer, que ens vam abstenir, i ens vam abstenir precisament perquè hi 
ha determinades coses que nosaltres, que podem estar d’acord i que creiem i ja ho vam 
reproduir en el seu moment, que jo crec que és lo important, al final, de l’essència del 
debat polític, del que no podem permetre i de la nostra solidaritat amb el poble palestí, 
confondre determinades accions que quedaven escrites en determinats documents. En el 
tema del segon, bueno, clar, és evident, hi ha determinades accions que demanem que, tal 
i com demana el Sr. Ros, pues, entren dintre d’una segona lògica que estem demanant 
però crec que, al final, no és el que ve a dir la sentència, és a dir, en tot cas la sentència 
torna a insistir en el que ells consideren una vulneració. Podem estar o no d’acord, 
nosaltres no ho compartim, som aquests raros que de vegades no compartim algunes 
decisions que el ple del Parlament o que han pres altres plens o que pren la Justícia però 
les acatem. No ens agrada i les acatem. Miri, jo el que sí que crec que això no és un tema, 
ara, de celeritat. Jo crec que sí que hem de fer les coses bé i al que convidem és a fer-les 
bé. És que potser el que hauríem de fer és treballar conjuntament per si hem de concretar i 
manifestar per enèsima vegada la nostra solidaritat, el nostre pronunciament contra la 
vulneració dels drets de determinats pobles del món, fem-ho, fem-ho bé però no confonem 
els debats. El debat aquest ja el vam tenir, nosaltres vam ser clars, ho he dit al principi, que 
jo diria que la majoria de vostès no era en aquell ple. Jo sí que el recordo, jo el recordo i 
recordo la hipocresia d’alguns quan estaven demanant-nos que votéssim a favor d’aquella 
moció però, per contra, bevien un famós líquid d’una famosa empresa israeliana dins el 
ple, el mateix dia del ple, és una cosa molt surrealista. Però, bueno, escolti, estem d’acord 
però hem de diferenciar, insisteixo, el debat polític del que estem parlant avui I, si volen, el 
que podem fer és repensar-ho i seure, i fer una bona proposta i treballar-ho pel ple següent 
o el del juliol i treballar-ho en la línia d’aquest tipus de reivindicacions que nosaltres estem 
parlant i que nosaltres ens hi sumarem dins, evidentment, dels respecte de la posició de 
cadascú. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Zaragoza. Ara tindria la paraula la Sra. Laia Cassauba. Endavant.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Hola. Tengo que estar de acuerdo con lo que ha dicho Miguel tanto como lo que han dicho 
desde la CUP, como Ana, como Esquerra pero, aun así, creo que habéis dicho algunos, 
algunos argumentos en los que, creo que has sido tú, Carles, que has dicho que en las 
mociones que se votó defendíais derechos de los palestinos pero si la sentencia también 
dice que se están vulnerando derechos fundamentales de otro tipo creo que la libertad de 
una persona termina cuando empieza la de la otra. Y, por otra parte, aunque estemos de 
acuerdo a nivel debate político o a nivel pensamiento, nunca votaremos en contra de 
aplicar una sentencia, por lo tanto, nosotros nos abstendremos hoy.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
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Hola, bona tarda a tos i a totes. A veure, jo una mica agafo la línia que expressava el 
Carles, una mica en el sentit de que, escolta, si en altres ajuntaments no s’ha aplicat 
aquesta sentència i en altres ajuntaments s’està replantejant fer unes altres accions, potser 
podríem deixar, també com comentava l’Ana Aroca, aquest aplanament més endavant es 
podrien quines alternatives i quines opcions hi ha. Nosaltres, des de Molins en Comú, 
tampoc volem entrar en, o sigui, respectem les decisions dels òrgans oficials i, per tant, a 
veure, tampoc creiem que haguem de votar en contra però tampoc creiem si en altres lloc, 
en altres ajuntament s’han buscat alternatives com expressa el Sr. Carles Ros de la CUP, 
pues, potser podríem fer un, posposar aquesta decisió estudiant aquestes altres 
alternatives. I aquesta seria una mica la nostra proposta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha més paraules. Si el Sr. Jordi Pradell vol afegir i tancar el primer 
torn d’intervencions.

Sr. Pradell:
Nosaltres estem a favor de fer la cosa senzilla i no donant-se cops de cap contra la paret. 
Si tots els juristes que hem consultat ens diuen que això no té recorregut, per moltes raons 
que nosaltres li veiem, els juristes de lleis solen entendre millor que nosaltres. Per tant, 
nosaltres farem un vot pràctic que serà acatar i aplanar-se.

Sr. Alcalde:
Obriríem el segon torn d’intervencions. Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo vull fer la reflexió que jo crec que aquí manca fer aquesta reflexió. Primer, 
parlem d’acatar sentències, parlem...però és que tenim via de recurs i tenir via de recurs 
vol dir que el camí no s’ha terminat i que l’ajuntament encara es pot defensar perquè aquí 
del que es tracti és que l’ajuntament defensi els seus propis interessos i la seva voluntat 
política expressada en un plenari que jo crec que és una de les expressions més 
democràtiques que hi ha, especialment, en un municipi. Per tant, que hi ha despesa? 
Sempre hi ha despesa judicial, sempre hi ha despesa quan hi ha qualsevol recurs, quan hi 
ha un contenciós, en quants contenciosos està immers l’ajuntament? I quins són els 
motius? Quanta despesa gastem a l’any en contenciosos? Aquesta també podria ser una 
bona reflexió. I, quanta despesa suposa aquesta qüestió que, al final, el que estem fent és 
defensar la sobirania del plenari de Molins de Rei en un posicionament polític que, tal i com 
ha explicat el Carles, el que fa és defensar drets humans i no vulnerar cap altre dret 
fonamental, segons diu el jutge, ja he dit, jo m’he llegit la sentència i la veritat és que no té 
sentit perquè el que diu allà no és cert, això no ho diuen les mocions. Per tant, jo crec que 
no és una decisió tan fàcil de, vinga, acatem la sentència i ja està, sinó que jo crec que 
hem de lluitar una mica més els nostres interessos com a municipi, com a posicionaments 
polítics que fem en els nostres plenaris i una mica, no sé, defensar el que...la voluntat dels 
regidors que són els representants dels molinencs i les molinenques. Crec que no hi ha 
molta més discussió.

Sr. Alcalde:
Sr. Carles Ros, endavant.

Sr. Ros:
Dues reflexions. Em sorprèn que el Sr. Pradell, la qüestió dels drets humans al seu grup 
municipal li importi tan poc com per dir que faran vot pràctic i tiraran milles. I, per la banda 
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dels costos judicials i tot això, que pugui tenir per l’ajuntament, també una mica fer la 
reflexió que ja vam fer a la comissió informativa en el seu moment, que és bastant trist que 
aquest ajuntament, després de tant de temps, i sé que molts cops hi ha moltes 
responsabilitats sostingudes en el temps, però encara no tenir serveis jurídics amb múscul 
suficient per a tramitar aquest expedient que, pels documents que ens han arribat, tampoc 
hi ha hagut massa feina darrera per part dels serveis jurídics que hi ha donat suport però 
ens han costat aquests 6.000 euros que estàvem parlant, és una reflexió de que un cop 
més cal posar sobre la taula en quin estat està l’ajuntament de Molins de Rei per poder 
encara no seguir donant que aquest servei jurídic que és intern de l’ajuntament i és un 
tràmit més entre molts que té aquest ajuntament amb els jutjats per mil motius varis.

Sr. Alcalde:
Perdó. No hi ha més intervencions demanades. Entenc que sí, per això...no? Bé, doncs, si 
no hi ha més intervencions, si volgués...sí, perdó, perdó, el Sr. Miguel Zaragoza, sí, perdó. 
No et sentim, Miguel. Ara.

Sr. Zaragoza:
Hi ha una part que no es pot recórrer, és a dir, és que potser no ens hem aclarit però jo 
crec que el regidor ho ha explicat bé. Hi ha una de les sentències que ja no es pot recórrer, 
en tot cas, és acatar la sentència. Jo insisteixo que crec que fora bo que fem la reflexió...és 
que, clar, aquí tothom sembla que som advocats però tenim una sentència que a lo millor 
no estem d’acord i a lo millor estan equivocats però hi ha una sentència i, en tot cas, tindrà 
el seu recorregut. I, miri, hi ha un llistat tan ampli de municipis que han perdut la sentència, 
molt més, evidentment, que trobar municipis que l’hagin guanyat i que han sigut 
condemnats a costos i altres tipus. Però, més enllà d’això, jo insisteixo i el que demano és 
que jo crec que podem trobar una fórmula de presentar una moció en la línia del que deia 
el Sr. Ros i en els que estem parlant la resta en què allò...perquè, a més, diu “no, és que la 
sobirania municipal”, bueno, ¡ojo! És a dir, els ajuntaments tenim la capacitat d’aprovar allò 
que sigui de competència nostra i ja tenim sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que comencen a tirar enrere mocions i acords que no tinguin a veure amb allò 
que no sigui competència nostra. Ojo quan diem determinades coses quan parlem de la 
sobirania. És a dir, sí, hi ha coses que podem aprovar i hi ha declaracions polítiques i 
aquest no era el cas d’una declaració només política, que és el que nosaltres vam dir des 
de l’inici. Es cridava al boicot, es cridava a una sèrie d’accions concretes i nosaltres el que 
sí que, el que hem de fer és reivindicar els drets dels palestins i nosaltres sempre hem 
recolzat i donar aquest recolzament, nosaltres aquí, al darrere hi serem...pues, busquem la 
fórmula intermitja que el que és evident que en aquests moments no està damunt de la 
taula.

Sr. Alcalde:
Pues ara sí que no hi ha cap paraula més demanada, per tant, sí que tancaria el Sr. 
Pradell.

Sr. Pradell:
Alcalde, una miqueta per al·lusions del Sr. Ros, vull dir-li que, a veure, jo estic a favor dels 
drets humans però quan algú em toca el crostó amb més o menys motiu dient que jo 
també els estic vulnerant, com a mínim, hi haig de reflexionar perquè a lo millor sí que té 
una miqueta de raó. Per molta bona intenció que tinguem nosaltres a afavorir el poble 
palestí i sempre li tindrà a favor, pues, el que no podem fer és vulnerar drets d’altres 
col·lectius perquè ens cauen menys simpàtics o pels motius que siguin. Llavors, per mi, de 
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la manera que ho he dit, potser seria pràctica o pragmàtica, però penso que, com que la 
sentència no té recorregut, els recursos, ara tenim prou destins per donar-li millor ús.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Tenim un convidat avui a la...de moment, això dels plens virtuals. Molt bé, doncs, 
passaríem, aquest punt sí que s’hauria de votar. Votació punt 7.

En aquest moment s’incorpora a la videoconferència el regidor Sr. Pep Puiggarí 
Troyano.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 8 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7) i JxM (4), 8 vots en contra d’ERC (4) de la CUP (3) i Molins Camina – 
Podem (1) i 2 abstencions de MEC (1) i C’s (1).

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Personals (ASP)

8.- Aprovar el I Pla Municipal LGTBI de Molins de Rei 2020-2023.(03/2020/CIASP) 
(Exp. 01/2020/APPAB).

DICTAMEN

“El document que es presenta des de la regidoria de Feminismes i Alliberament LGTBI per 
a la seva aprovació és fruit de més d’un any de treball. En aquest temps l’ajuntament de 
Molins de Rei, en col·laboració amb l’Institut Diversitas, ha treballat en el desenvolupament 
del I Pla LGTBI del municipi de manera transversal. El procés de treball s’ha desenvolupat 
en dues fases. En la primera fase, realitzada entre els mesos de gener – setembre 2019, 
es va realitzar un anàlisi de la realitat mitjançant la recollida de dades quantitatives 
(estadístiques, informes, memòries municipals…) – Diagnosis LGTBI de Molins de Rei- i 
qualitatives (entrevistes a personal tècnic de l’Ajuntament de Molins de Rei i membres de 
la societat civil). Dels resultats d’aquesta primera fase s’ha generat una Diagnosis de 
Gènere i Igualtat d’Oportunitats al Municipi.
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En la segona fase del procés (setembre 2019-abril 2020), a partir de les conclusions que 
es van extreure de l’anàlisi de la realitat, es va treballar treballat en l’elaboració del Pla 
d’Accions LGTBI de Molins de Rei, a partir de les propostes recollides en la primera fase i 
en els grups de discussió realitzats amb la participació de representants d’entitats de la 
Vila i dels grups polítics municipals.

Aquest pla té un doble objectiu. Per una banda, impulsar el desplegament de la Llei 
11/2014, de 10 d'octubre, orientada a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
trànsgeneres i intersexuals i erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia sent el marc de 
referència pels diferents departament municipals. Per l’altra, ha de servir per definir 
actuacions a desenvolupar per tal d’establir les condicions per les quals els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups en què s’integren, 
siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la 
vida social; i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la 
percepció social d’aquestes persones.

En aquest sentit es planteja una proposta oberta i flexible que es pot anar completant o 
modificant al llarg del temps d’implantació del mateix (2020-2023), en funció de l’evolució 
de la realitat municipal i de les polítiques de l’Ajuntament. Aquest document constitueix, per 
tant, un punt de partida i un marc de referència per l’Ajuntament de Molins de Rei a l’hora 
de decidir i definir el desenvolupament d’actuacions municipals en l’àmbit esmentat.

Aquest pla té el propòsit d’incidir en les diferents dimensions de la discriminació per 
aconseguir la igualtat real dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals, i dels grups en què s’integren. Per això, es recullen un conjunt d’ Accions 
orientades a assolir els objectius establerts. Així mateix s’han concretat indicadors 
d’avaluació que permetran fer un seguiment del grau d’assoliment de les accions que s’han 
classificat a partir de tres terminis de realització a curt, mig i llarg termini. 

Els àmbits d’actuació treballats es concreten en tres línies estratègiques: L1 compromís 
institucional; L2: Formació i Sensibilització i L 3: Participació i Visibilitat.

Des de la Regidoria és vol agrair el treball fet per totes les persones que han participat en 
l’elaboració d’aquest pla i la seva implicació al llarg del procés i, vol encoratjar-les a que 
aquestes continuïn participant activament en el procés d’implementació.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar el I Pla Municipal LGTBI de Molins de Rei 2020-2023.

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de 
Barcelona i a Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Donar difusió d’aquesta aprovació als mitjans de comunicació de la Vila i publicar-
ho al web municipal.

Quart.- Acordar que aquest Pla serà vigent fins l’aprovació del proper Pla.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:
Canviaríem, ara ja sí, de comissió informativa, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
a les Persones amb el punt vuitè que és aprovar el I Pla Municipal LGTBI de Molins de Rei 
2020-2023 i faria la presentació d’aquest punt la regidora Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido:
Presenta el punt 8.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Passaríem...hi ha vàries paraules, si no vaig equivocat. Sr. 
Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Hola, bona tarda. Gràcies, Jessica també per deixar el pla, en aquella ocasió, pendent 
d’aprovació perquè creiem que les aportacions que es feien des del Trans Baix Power eren 
importants incloure i, per tant, es van incloure i, per tant, d’alguna manera agrair en nom de 
Molins en Comú i també de l’associació que realment al final s’incorporessin aquestes 
aportacions. Jo volia dir que durant els darrers anys la situació social de les persones del 
col·lectiu LGTBI ha experimentat una millora però, malgrat això, la comunitat continua sent 
objecte de discriminació per part de col·lectius transfòbics, homofòbics i sexistes. Per 
aquest motiu, cal continuar treballant per combatre aquest tipus de discriminació en 
diversos àmbits de la vida pública i de la privada. La tasca del nostre ajuntament ha de ser 
essencial per a garantir la igualtat, la llibertat i, sobretot, el respecte per la diversitat de les 
persones, sigui quina sigui la seva orientació sexual, afectiva o de gènere. Ens queda un 
gran camí per recórrer fins a aconseguir que les nostres ciutats, els nostres pobles, espais 
públics, llocs de treball, escoles, universitats estiguin totalment lliures d’aquestes 
conductes homofòbiques i transfòbiques. Des de Molins en Comú donem la benvinguda a 
aquest I Pla LGTBI de Molins de Rei que sens dubte serà una primera passa per dotar-se 
d’instruments que permetin el treball conjunt contra les desigualtats per aconseguir una 
societat més cohesionada i inclusiva. Ens posem a disposició, com no pot ser d’altra 
manera, per tal de seguir treballant tant amb l’ajuntament, el govern, com les entitats locals 
i comarcals en aquest sentit. Pensem que el treball en comú i en xarxa de tots els agents 
implicats i la resta d’entitats i col·lectius del nostre voltant és imprescindible per aconseguir 
l’èxit d’aquest pla. Igualment, com ja he dit, volem agrair a l’ajuntament i al Trans Baix 
Power Roses de Sant Feliu el fet que s’hagi pogut participar de manera activa en 
l’elaboració d’aquest pla. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara tindria la intervenció, el torn d’intervenció la Sra. Estefania en 
representació de la CUP. Endavant. 

Sra. Castillo:
Bona tarda a totes i a tots. Des de la CUP, creiem que amb l’aprovació d’aquest pla la vila 
fa un pas endavant en la visibilització i el reconeixement cap a les persones LGTBI. Va ser 
una opció política quan estàvem al govern, que va inicial al gener del 2019 l’exregidora de 
Feminismes i alliberament LGTBI, la Laura Munt, i ha finalitzat aquest govern. Aquest pla 
inclou accions, propostes d’actuació i prevenció que es duran a terme al municipi i el 
govern té l’obligació de dur a terme i no dubteu que nosaltres estarem atents i atentes que 
així sigui. I, com ha explicat la regidora, l’elaboració d’aquest pla ha durat gairebé un any i 
ha tingut la implicació de diferents entitats, associacions i el grup focal i des de la CUP vam 



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 38/135

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

fer una proposta d’esmena i vam adquirir un compromís per part de la regidora. L’esmena 
que s’ha inclòs al pla, com ha dit la Jessica, era posar el nom a un carrer de la vila de la 
Sònia Rescalvo, assassinada al Parc de la Ciutadella per part d’uns neonazis 
[Inintel·ligible, 49:29] pel fet de ser transsexual i així anar visibilitzant aquestes persones 
que també tenen dret a ser reconegudes per la seva valentia i lluita, i el compromís per 
part de la regidora de Feminisme i Alliberament LGTBI d’incloure l’estudi d’un centre 
d‘empoderament, feminisme i LGTBI en el pròxim Pla d’Igualtat que s’ha d’elaborar el 
2021. La CUP creiem, ara més que mai, que Molins de Rei ha de tenir un espai municipal 
com aquest. La creació d’un centre d’empoderament feminista i LGTBI hauria de ser un 
espai físic obert a tothom on el personal tècnic i la regidora hi treballin i no a l’Àrea de 
Serveis a les Persones perquè cal trencar amb la [Inintel·ligible, 50:07] existent entre 
institució i ciutadania i apropar les polítiques municipalistes [Inintel·ligible, 50:12] a totes les 
persones. En aquest centre s’hi podrà trobar formació, recursos [Inintel·ligible, 50:19] i així 
poder treballar, seguir treballant en la lluita antipatriarcal i posar en comú les opressions 
que pateixen el col·lectiu LGTBI. Per tot això, la CUP votarem a favor d’aquest pla, atentes 
i exigint que totes aquestes accions proposades i les que vinguin es duguin a terme. 
Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. I ara seria el torn de la Sra. Marta Espona en representació d’Esquerra 
Republicana. Endavant.

Sra. Espona: 
Gràcies. L’elaboració d’un pla és la base per començar a treballar ordenadament en 
qualsevol àmbit i, per tant, celebrem que ja se n’hagi redactat un. Tal com recull el mateix 
pla en una de les observacions de les persones que hi van intervenir com a informants, 
qualsevol acció necessita també un pressupost i un personal tècnic que se’n 
responsabilitzi. Les actuacions a curt termini, és a dir, les que corresponen a aquest any 
consisteixen en l’elaboració del pla, capacitar la plantilla municipal en matèria LGTBI, crear 
una guia de llenguatge inclusiu, crear el consell de la diversitat i una comissió interna de 
l’ajuntament perquè vetlli pel desenvolupament del pla, canviar el nom d’un carrer pel de la 
dona trans assassinada l’any 1991 i fer difusió de tot el que s’hagi fet. Però no és fins els 
objectius fins a mitjà termini quan trobem la contractació de personal per desenvolupar tot 
el pla, consolidar el pressupost, incorporar la diversitat afectiva-sexual en els plans i 
programes municipals, elaborar documentació que incorpori la realitat LGTBI, fer formació i 
sensibilització externa, crear teixit associatiu LGTBI i treballar la diversitat amb les 
associacions. Som conscients de la problemàtica de personal que existeix a l’ajuntament 
però creiem que és indispensable començar a treballar el pla des del primer moment amb 
la persona que se n’ha de fer càrrec. Les primeres accions a fer són la base del que vindrà 
després. Sembla, doncs, que el tècnic o la tècnica responsable les hauria de dirigir des del 
primer moment. Si ho ha de fer una altra persona compaginant-ho amb altres feines, es 
tornarà a repetir el mateix problema que es viu en altres àrees de l’ajuntament. I, pel que fa 
a la necessitat de pressupost propi consolidat, que és una altra de les accions a mitjà 
termini, encara no sabem quin serà. En el primer esborrany que se’ns va facilitar del 
pressupost d’aquest any hi havia 5.000 euros per aquest programa però, evidentment, 
l’aparició de la pandèmia ha alterat el que hi havia previst i, per tant, no sabem amb quin 
pressupost es comptarà per dur a terme totes aquestes accions. En definitiva, hi ha 
aspectes del pla que no ens satisfan, com que només hi hagués nou informants, una 
quantitat insuficient a parer nostre per fer una bona diagnosi de la realitat LGTBI de la vila, 
o que no es parli dels recursos necessaris per muntar el SAI o que no aparegui l’àmbit 
laboral com un altre sector on cal incidir pel que fa als drets del col·lectiu LGTBI. Ara hi 
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haurà un pla, però, des del qual poder començar a treballar i per això li donarem el nostre 
vot a favor però, com sempre, per fer-ho ben fet calen uns recursos econòmics i de 
personal. Esperem que realment hi siguin des d’un bon principi i no pas i com en altres 
plans que han acabat sent més declaracions d’intencions que una altra cosa. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Ara seria el tron de la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Garriga: 
Gràcies. Jo crec que és una bona notícia que Molins de Rei aprovi avui aquest pla. jo crec 
que ja només el fet de posar unes accions, d’haver fet una diagnosi de posar-les i posar-
les sobre la taula, que tothom les pugui veure i començar a crear consciència d’aquest 
problema...bueno, no començar, perquè ja es porta treballant des de fa temps, des de la 
regidoria, aquestes qüestions. Jo crec que és important. Jo crec que la resta de companys 
han expressat moltes coses, jo estic d’acord amb la Marta sobre el tema pressupostari, és 
molt important, sempre ho hem dit, un pla sempre pressupost que li doni suport és paper 
mullat i jo crec que ningú fem l’esforç de portar aquest punt i tota la feina que porta al 
darrere perquè després es quedi en un calaix i no s’acabi executant. Ha de ser un pla que 
s’executi, ha de ser un pla viu que, a més, pugui anar evolucionant amb els temps 
conforme vagin avançant també les circumstàncies. I jo crec que tampoc...hem de procurar 
i ens hem de prometre i comprometre avui, aquí mateix, que no serà una de les grans 
víctimes de l’impacte Covid-19 i, per tant, tot el que es pugui tirar endavant aquest any, 
serà l’any de les dificultats, de l’execució pressupostària el que hi haurà aquest any, tot el 
que es pugui executar aquest any, aquestes accions que, com a mínim, bueno, que a 
Marta creu que són insuficients però com a mínim aquí estan, ja són probablement moltes 
més de les que s’han pogut executar en anys anteriors, pues, que es pugui tirar endavant 
moltes d’aquestes accions a curt termini i no siguin, repeteixo, una de les grans víctimes de 
l’impacte Covid. Per tant, jo crec que no queda més que agrair la feina de la regidoria, la 
regidora Jessica Revestido, de la Laura Munt que el va començar, i, per tant, i dels tècnics 
i la gent que està treballant aquest pla, que jo crec que és una molt bona notícia per a 
Molins de Rei.

Sr. Alcalde: 
Molt bé, no hi ha cap paraula més demanada. Sra. Jessica Revestido, si volgués tancar el 
punt, el primer torn d’intervencions, si més no.

Sra. Revestido: 
Jo agrair el posicionament de tots els grups d’estar a favor d’aquest pla i poder finalment 
aprovar-ho. Comentar als companys d’Esquerra Republicana que, per sort o per desgràcia, 
hem tingut molt espai, un procés molt llarg tenint el document sobre la taula per poder fer 
esmenes als plans, a les línies d’acció i als plans, al pla d’actuació d’aquest pla per si 
volien fer alguna esmena o modificació encara que fos de terminis o del redactat o 
d’alguna acció o temàtica que volguessin incorporar i en el ple. Vull dir que ara es crearà el 
consell o el grup de treball d’aquest pla i serà en aquest pla quan es començarà a treballar, 
que potser, si s’hagués fet la proposta una mica abans podrien haver-ho avisat. I res, a 
part d’això, el compromís d’aquest ajuntament és de poder realitzar totes les activitats 
previstes, no només en aquest pla que acabem d’aprovar aquí a la regidoria de 
Feminismes i Alliberament LGTBI sinó en totes les àrees de l’ajuntament i [Inintel·ligible, 
57:20] a tornar a la normalitat dintre del que es pugui i que les accions amb les polítiques 
[Inintel·ligible, 57:26] es puguin dur a terme. Gràcies.
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Sr. Alcalde: 
Molt bé. Moltes gràcies. No veig cap paraula demanada, a més, entenc que fem un únic 
torn d’intervencions, per tant, ja estaríem en disposició de passar a l’aprovació. Votació 
punt 8. I, abans de passar al punt 9, permetin-me, en aquest cas especial també, doncs, un 
breu agraïment, primer de tot, a la regidora que ho ha portat ara, també a la regidora que 
ho va començar, també als tècnics municipals, a totes les entitats que han participat, a tots 
els governs municipals, també a qui ha fet les diferents intervencions i propostes i, per tant, 
des d’aquest punt de vista, a tot el treball conjunt i col·laboratiu, propositiu que ha permès 
portar a terme l’aprovació del I Pla LGTBI de l’ajuntament de Molins de Rei 2020-2023. Per 
tant, moltes gràcies a tots, avui, segurament i amb les consideracions que s’han fet, Molins 
de Rei pot ser una mica millor, pot treballar millor per la igualtat plena de drets i es tracta 
que nosaltres ho portem a terme ara en els propers anys. Per tant, moltes gràcies a tots.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents. 

9.- Aprovar l’adhesió a la Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la 
bifòbia i la transfòbia 2020. (03/2020/CIASP) (Exp. 02/2020/MOCIO).

DICTAMEN

“Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
ens han fet arribar aquesta declaración amb motiu del dia internacional contra l’homofòbia, 
17 de maig de 2020, que es transcriu íntegrament a continuación:

“Declaració contra l'homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig.

Des que el 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista 
de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la 
lluita contra l'Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Govern de la 
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional 
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LGBTI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a 
tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat 
de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives.

Els principis d'equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i 
així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
El conjunt de les institucions catalanes expressem la ferma voluntat de continuar 
implementant aquesta llei en tot el seu abast per a eradicar qualsevol situació de 
discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. 
I també vol expressar la seva voluntat d'assegurar el compliment d'aquesta llei i el seu 
desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d’expressió 
de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa i 
interdepartamental les persones dels col·lectius i llurs entorns.

Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les 
persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur 
identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta 
persecució en un important nombre de països, amb penes de presó tortura o fins i tot la 
mort. És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGBTI.

Amb motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici 
i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; apostem pel 
reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat 
democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i 
col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó 
d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual.

Enguany i a causa de la situació d’excepcionalitat que vivim, causada per la pandèmiade la 
COVID19, reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones 
del col·lectiu LGBTI, sigui en les situacions de confinament, sigui en els espais públics un 
cop aquest finalitzi. I ens comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les 
situacions de vulnerabilitat perquè el col·lectiu LGBTI no en surti ni sanitàriament, ni 
laboralment, ni socialment damnificat.”

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones, la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords 
següents:

Primer.- Aprovar l’adhesió al Manifest del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig. 

Segon.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Passaríem en aquest cas, ara, al punt nou de l’ordre del dia, aprovar l’adhesió a la 
Declaració contra l’homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia 2020. I 
faria també la lectura d’aquest manifest o aquesta declaració la Sra. Jessica Revestido. 
Endavant.

Sra. Revestido: 
Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Ara tinc un problema perquè és que en el xat, com que no hi ha la frontera 
entre un punt i un altre, entenc que la primera paraula demanada en aquest punt és el de 
l’Estefania, si no m’equivoco. D’acord. Si em facilitessin el tema i, quan acabin totes les 
intervencions d’un punt dient “comença el punt”...o ja ho faré jo. Ja ho faré jo, si de cas. 
Estefania, endavant. 

Sra. Castillo: 
Gràcies. La situació social del col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals, intersexuals continuen sent objecte de discriminació a l’actualitat atesa la 
persistència d’estereotips homofòbics, transfòbics i sexistes profundament arrelats a la 
nostra societat. Aquesta diada internacional se celebra des de 1990, com bé deia la 
declaració, any en el que l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat 
com a malaltia mental. Tot i així, la transsexualitat segueix definint-se com a trastorn de la 
identitat sexual en diferents manuals internacionals. Encara vivim en una societat basada 
en l’heterosexualitat obligatòria i amb alguns paràmetres binaris de gènere, normatius i 
estereotipats que limiten la identitat de gènere. Per tot això, des de la CUP volem donar 
suport a la diada internacional contra l’homofòbia, transfòbia i la bifòbia i ens adherim a la 
declaració. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, Sra. Estefania. Ara sí que tindria la paraula el Sr. Gerard Corredera. 
Endavant.

Sr. Corredera: 
Nosaltres també, des de Molins en Comú, també ens afegim, evidentment. I volia fer una 
intervenció una mica en un altre sentit perquè ha arribat...han fet una sentència el Tribunal 
Suprem sobre matèria de banderes que, evidentment, entenem que té un concepte 
esbiaixat de la neutralitat de les institucions sense cap fonamentació i cap norma que la 
delimiti i la sentència sembla referir-se exclusivament a banderes que puguin competir, 
d’alguna manera, en àmbit de significat oficial. Ens calia recordar que la Declaració 
Universal de Drets Humans, en el seu preàmbul, imposa els límits [Inintel·ligible, 01:05:51] 
respecte als drets i llibertats que recull i assegura el reconeixement i aplicació universal i 
efectius. En conseqüència, els ajuntaments, com a institucions públiques i democràtiques, 
tenen no només el dret sinó l’obligació de ser l’instrument de projecció en la defensa 
d’aquests drets humans i aquesta projecció té com una de les seves vies d’expressió més 
immediates la façana de la seva seu. Per tant, rere aquesta sentència no esperem i 
encoratgem el nostre ajuntament que faci lluir l’esmentada bandera el proper dia 28 de 
juny segons la moció aprovada per unanimitat al ple del 27 de febrer del 2017 d’LGTBI i de 
6 de març, de febrer del 2020 de trans que cito “sumar-se als actes de celebració del 28 de 
juny, Dia Internacional per l’Alliberament lèsbic, gais, bisexuals, transsexual, realitzant 
diversos actes durant la setmana en què té lloc aquesta diada i penjant al balcó de la Casa 
de la Vila una pancarta en lloc prominent anunciant la diada reivindicativa del 28J i una 
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bandera dels colors de l’arc de Sant Martí, símbol de la lluita LGTBI”. I la del 6 de febrer del 
2020, demanem que cada 31 de març es recordi a les víctimes de violència transfòbica per 
tots els mitjans de què disposi l’Administració i es pengi un domàs al balcó de l’ajuntament 
amb la bandera trans en record de totes les lluitadores del fet trans del passat, del present i 
del futur. Gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula demanada més. Entenc que si...volgués tancar, 
regidora.

Sra. Revestido: 
Sí, sobre el que comentava el company de Molins en Comú, sí que ens va arribar la notícia 
d’aquesta sentència del Tribunal Superior, estem consultant els serveis jurídics a veure 
com es podria fer. En qualsevol cas, des del Consell Nacional LGTBI ens van reclamar a 
les institucions que en cap cas aquesta sentència signifiqués que no féssim ressò de la 
lluita tant per l’alliberament LGTBI com contra l’homofòbia i, per tant, nosaltres tenim una 
bandera, ai, bandera, pancarta, si no m’equivoco, sobre la jornada del 28 de juny, Dia de 
l’Orgull o Dia de l’Alliberament, i no hi ha cap problema en posar-la al lloc més visible que 
puguem fer, pues, la festa dintre del que puguem però els actes que siguin de 
commemoració d’aquest dia.

Sr. Alcalde: 
Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a l’aprovació 
d’aquesta adhesió a aquesta declaració. Votació punt 9.

VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

10.- Aprovar l’adhesió al Manifest Cooperació contra el Coronavirus. (03/2020/CIASP) 
(Exp. 01/2020/MOCIO).
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DICTAMEN

“Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Confederación de Fondos de 
Cooperación y solidaridad, en han fet arribar el manifest següent:

COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS

L’aparició d’un nou virus altament contagiós, la COVID19, ha donat la volta a el món en 
poc temps provocant milers de morts.

La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions de 
Nacions Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes públics de salut i 
protecció social forts que puguin fer front a l’extensió de la COVID-19 entre la població. 
Una situació que també afecta la població desplaçada interna o demandant d’asil a tercers 
països que sobreviu amuntegada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions 
d’higiene i salubritat per evitar el contagi de la malaltia.

Però l’afectació no només serà sobre la salut sinó que generarà una recessió econòmica 
global, i en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment, i 
la manca d’aliments i productes de primera necessitat en els països menys desenvolupats.

En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una 
opció. Per aquesta raó, un cop sortim de l’estat d’alarma en els nostres territoris, haurem 
de concentrar novament els nostres esforços solidaris a ajudar altres pobles i països 
menys preparats per resistir els efectes del coronavirus.

Si no actuem globalment, el risc que la COVID-19 rebroti o que apareguin noves 
pandèmies serà cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat on les malalties 
contagioses poden emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el planeta. I si alguna cosa 
vam aprendre durant la passada crisi econòmica i el posterior cicle de retallades és el 
terrible efecte que van tenir les polítiques de contenció de la despesa sobre la sanitat 
pública, deixant la població més desfavorida en situació d’enorme vulnerabilitat. Ara que 
paguem les conseqüències d’aquestes retallades és un bon moment per replantejar 
l’estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les polítiques públiques de cooperació i 
solidaritat.

Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels governs locals en la 
gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, mitjançant polítiques 
públiques que garanteixen l’accés públic a l’aigua i sanejament, la recollida i tractament de 
residus sòlids, la gestió i prevenció de riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic 
local, entre d’altres. I reforçar l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de 
cooperació amb els municipis d’altres països és vital perquè aquests puguin respondre als 
mateixos desafiaments globals.

En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els diferents Fons 
que la integren, som actors estratègics a l’hora de desenvolupar acció política global i 
compartir les capacitats tècniques dels governs locals, executant polítiques de cooperació i 
solidaritat per pal·liar l’impacte de la pandèmia de la COVID19 i els seus efectes en els 
municipis dels països amb els quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada 
que disposa de capacitats instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit 
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associatiu col·laborador ampli, generem resiliència en les comunitats amb què treballem, 
reforçant la capacitat de resposta dels governs locals socis.

Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat podem 
contribuir a evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l’extensió de la propera pandèmia 
global, però la nostra actuació no només es limita a la resposta sanitària immediata, sinó 
que es basa especialment en l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis 
bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi global amb impacte local.

Per aquesta raó, des de la CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i electes 
locals, signar i donar suport al present manifest com a instrument de posicionament del 
municipalisme solidari per incidir en l’agenda global i comprometre’s amb la cooperació al 
desenvolupament com a mecanisme de resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la 
institucionalitat local dels països menys afavorits, col·laborant amb els processos locals 
alineats amb l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de 
drets humans i vies sanitàries segures.

En conseqüència, els sotasignats fem una crida a que les administracions locals 
mantinguin el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat internacional per eradicar aquesta i altres pandèmies que 
afecten el planeta. Fins que tots estiguem fora de perill ningú estarà fora de perill.

Només ens en sortirem junts actuant globalment.

Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de 
Serveis a les Persones, la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords 
següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al Manifest Cooperació contra 
el Coronavirus.

Segon.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.

Tercer.- Traslladar aquest acord a les entitats Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, Confederación de Fondos de Cooperación y solidaridad i a l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Passem d’aquesta manera també al punt 10 de l’ordre del dia, aprovar l’adhesió al 
Manifest de Cooperació contra el Coronavirus. També faria l’explicació d’aquest punt la 
Sra. Regidora de Cooperació, en aquest cas, la Jessica Revestido. Endavant.

Sra. Revestido: 
Presenta el punt 10.



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 46/135

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

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Sí que hi ha una paraula demanada, la Sra. Estefania. Endavant.

Sra. Castillo: 
Gràcies. Vivim en una societat en la que cada vegada més s’accelera el nostre ritme de 
vida i, amb facilitat, oblidem factors claus que ens caracteritzen. La nostra sanitat s’ha 
desenvolupat prou com perquè les malalties infeccioses hagin passat a pla secundari 
gairebé desconegut però ni de bon tros és així quan pensem en escala global i és 
imprescindible pensar en escala global quan vivim en un món globalitzat. Les malalties 
infeccioses segueixen sent la principal causa de mort en moltes regions del món, parlem 
de malalties que la majoria pensem que no ens poden afectar però són presents i maten, 
com la malària, la SIDA o l’epidèmia de dengue afectant països de Sud-Amèrica que 
potser ens semblen més alienes perquè no tenen tanta repercussió mediàtica o incidència 
en el nostre entorn. Amb la crisi de la Covi-19 les grans desigualtats socials que portem 
denunciant des de fa molts anys ara es fan més presents que mai en molts sectors de la 
societat i que grans empreses han aprofitat l’ocasió per fer-se els solidaris per a millorar la 
seva imatge pública. Tot i la imprescindible feina que fan moltes ONG, cal tenir en compte 
que el model de cooperació de les més grans ONG ha contribuït en gran part al 
desmantellament i suplantació dels serveis que haurien de ser gestionats pels estats 
recipients com són educació, sanitat o la potabilització i distribució de l’aigua. Cal que 
entenguem la cooperació com un mecanisme d’intercanvi i no pas com la nova solidaritat 
per rentar la imatge pública com fan certes empreses, bancs i partits polítics. La 
cooperació es basa en l’entesa entre dues parts al mateix nivell i en la que les dues parts 
en surten realment beneficiades. La CUP votarem a favor d’aquest manifest.

Sr. Alcalde: 
Molt bé. Hores d’ara no hi ha cap paraula més demanada, per tant, si volgués afegir alguna 
qüestió més, regidora.

Sra. Revestido: 
Aprofito per, des d’aquí, crec que parlo en nom de tots els membres del Consistori, donar 
recolzament a totes les ONG i entitats que treballen en països en vies de desenvolupament 
o amb problemes molt més greus que els que tenim nosaltres i, en concret, a les entitats 
membres del Consell consultiu de Molins de Rei Solidària que s’han trobat amb tot l’estat 
d’alarma i la crisi en un procés aturat de presentació de projectes per les subvencions, que 
està, que això segueix igual, no s’ha tocat res i que treballarem perquè puguin dur a terme 
els seus projectes tot i que, degut a l’emergència sanitària, haurà de canviar però 
treballarem perquè es duguin a terme.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Doncs, passaríem a la votació si no hi ha cap tema més. Votació punt 10.
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VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)

11.- Aprovació de la modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i 
recollida de residus de la vila de Molins de Rei i de subministrament de maquinària 
destinada al servei. (03/2020/CISIT) (Exp. 08/2020/COOSE).

DICTAMEN

“Atès que mitjançant acord núm. 12 del Ple de 29 de març de 2017, es va adjudicar el 
contracte mixt del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i 
de subministrament de maquinària destinada al servei, a la UTE formada per les empreses 
ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I 
SERVICIOS, SL per import de 8.401.438,78 €, IVA inclòs, i un període d’execució de 4 
anys. Formalitzat en document públic en data 05 de maig de 2017.

Atès que en data 1 de juliol de 2017, es va signar l’acta d’inici del servei.

Atès l’informe tècnic, de 12 de març de 2020, del Cap de Via Pública i Manteniment en 
assignació de funcions segons el qual es preveu fer la recepció de les obres d’urbanització 
de les Guardioles durant el mes d’abril de 2020 i que serà necessari realitzar serveis de 
neteja viària i recollida en aquesta nova urbanització, pel que es proposa una modificació 
del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i 
de subministrament de maquinària destinada al servei, d’acord amb el previst al supòsit 2 
de la clàusula 11.6 del PCAP que regeix el contracte, per tal de poder realitzar la neteja 
viària a la nova urbanització de les Guardioles.
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Atès que es tracta d’una ampliació de contracte prevista en el PCAP que regeix el 
contracte, concretament en el segon supòsit de la clàusula 11.6 Modificació de contracte, 
que diu el següent:

“Supòsit 2.- Tanmateix es podrà modificar en cas que el responsable tècnic del 
contracte consideri necessari l’increment tant de maquinària com de personal per tal de 
millorar el servei contemplant que a partir del segon any de contracte es faci una millora 
del servei que consistirà en l’ampliació de la plantilla i maquinària amb el compromís per 
part de l’Ajuntament de Molins de Rei d’ampliar la partida pressupostària per fer front 
d’aquesta ampliació que tindrà un cost sense IVA de 193.300,43 €, i per tant 212.630,47 
€ IVA inclòs.

Propostes de possibles ampliacions:

2.1. Un equip de neteja viària amb 1 ajudant conductor, més vehicle tipus piaggio o 
similar elèctric, per possible ampliació del servei en nova urbanització del barri de Les 
Guardioles que consistirà en la neteja viària i la recollida de residus en quatre àrees 
d’aportació i els 365 dies/any. Es preveu per aquests concepte un preu de:

SUBTOTAL 39.954,45 €
Despeses i beneficis industrials(6% + 13%) 7.591,35 €
IVA 10% 4.754,57 €
TOTAL 52.300,37 €”

Atès que d’acord amb el mateix informe tècnic, aquesta previsió contemplava l’adquisició 
d’un vehicle tipus piaggio o similar, però que finalment, un cop estudiat amb l’empresa 
adjudicatària, s’ha decidit que és innecessari, perquè es podrà realitzar el servei amb 
vehicles que ja estan adscrits al contracte.

Atès que es comunica a l’empresa adjudicatària, ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I 
DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL aquesta modificació 
contractual sol·licitant pressupost corresponent del servei de neteja i recollida de residus 
en la urbanització del barri de Les Guardioles.

Atès que en data 2 de març de 2020, l’empresa adjudicatària presenta el pressupost, per 
un import anual de 43.028,96 €, més 4.302,90 € en concepte d’IVA al 10%, fent un total de 
47.331,85 €. IVA inclòs.

Atès que a l’informe tècnic de 12 de març de 2020, es desglossa el cost anual de la 
modificació del contracte que és de 47.331,85 € IVA inclòs de la següent manera:

Cost directe d'explotació del servei 39.954,45 €
Amortització vehicle lleuger  -2.328,24 €
Subtotal I 37.626,21 €
Despeses Generals (6%)   2.257,57 €
Benefici Industrial (13%)   4.891,41 €
Subtotal II 44.775,19 €
Baixa empresa (3,90%) - 1.746,23 €
TOTAL ABANS D'IVA 43.028,96 €



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 49/135

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

IVA 10%   4.302,90 €
COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 47.331,85 €

Atès que la despesa derivada d’aquesta modificació es finançarà amb càrrec de les 
aplicacions pressupostàries 4320/162101/22700 Recollida de FORM i FIRM, per import de 
7.888,53 €/any i 4320/163201/22700 Prestació dels serveis de neteja viària, per import de 
39.443,32 €/any del pressupost 2020.

Atès que la modificació del contracte comporta despeses de caràcter plurianual al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització i disposició es 
subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
Municipals.

Vist l’informe de la TAG de SSJJ de data 14 d’abril de 2020, en el qual :

- es determina el règim jurídic aplicable a la modificació d’aquest contracte: en el 
present cas i donat que l’adjudicació del contracte va tenir lloc el 27 de març de 2017, 
data anterior a l’entrada en vigor de 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), serà d’aplicació a la modificació que es proposa, la normativa vigent a 
data d’adjudicació del contracte, de conformitat amb allò disposat en l’apartat 2 de la 
disposició transitòria primera de la mencionada LCSP, que literalment estableix “Els 
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
es regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.” En conseqüència, 
respecte a la modificació contractual proposada, caldrà estar al que disposi el Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), el Plec de prescripcions tècniques de clàusules 
administratives particulars (en endavant PPT I PCAP), així com al Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions publiques (en endavant, RGLCAP) i Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- s’analitza entre d’altres, el procediment a l’efecte de les modificacions dels contractes 
administratius; els antecedents obrants a l’expedient en relació a l’import de la 
modificació del contracte i al percentatge que suposa respecte el preu d’adjudicació; les 
determinacions del PCAP que justifiquen la modificació proposada; l’existència de crèdit 
pressupostari suficient per a donar resposta a l’esmentada modificació i la competència 
de l’òrgan de contractació.

- i que conclou que una vegada analitzats els antecedents que obren a l’expedient “es 
compleixen les circumstàncies previstes legalment per a l’aprovació de la modificació 
del contracte.”

Atès que seran d’aplicació a aquest contracte modificat el PPT i el PCAP que regeixen el 
contracte principal.

Atès que és necessària la prestació del servei de neteja i recollida de residus a la 
urbanització del barri de les Guardioles.
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Atès l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que estableix l’obligació de fer públiques les modificacions 
dels contractes.

Vist l’art. 106 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Público (en endavant TRLCSP), en 
concordança amb la clàusula 11.6 del PCAP.

Atès que per l’aprovació d’aquesta modificació és necessari la fiscalització de la 
Intervenció Municipal d’acord amb el que estableix la DA 2.8 del TRLCSP.

Atès l’informe de l’interventor accidental de data 30 d’abril de 2020.

Atès que per l’aprovació d’aquesta modificació és necessari l’informe de la Secretaria 
Municipal d’acord amb el que estableixen els arts. 211.2 i disposició addicional segona 
apartat 8 del TRLCSP.

Atès l’informe de la Secretària de data 14 de maig de 2020.

Atès que està prevista la recepció de les obres d’urbanització de Les Guardioles per finals 
del mes de maig de 2020.

Atès l’art. 99.3 del TRLCSP, quan com a conseqüència d’una modificació del contracte, 
aquest experimenti una variació en el preu, s’haurà de reajustar la garantia, per a que 
guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini de 15 dies comptats 
des de la data en que es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.

Atès que d’acord amb la disposició addicional segona del TRLCSP, els arts. 23 i 24 de les 
bases d’execució del pressupost municipal i la clàusula 2.6 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen aquest contracte, la competència com a òrgan de 
contractació correspon al Ple.

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa àrea de 
sostenibilitat i territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte mixt del servei de neteja viària i 
recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària 
destinada al servei, per tal de poder realitzar la neteja viària i la recollida de residus a la 
nova urbanització de les Guardioles.

Segon.- Aprovar la modificació del contracte del contracte mixt del servei de neteja viària i 
recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària 
destinada al servei, signat en data 5 de maig de 2017 amb la UTE ASCANGEASER, per 
un import anual de 43.028,96 €, 4.302,90 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un 
total de 47.331,85 €, a comptar del mes de juny de 2020.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa que comporta l’execució d’aquesta modificació 
del contracte per un import de 47.331,85 €/any, IVA inclòs, i que es farà efectiva amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries 4320/162101/22700 «Recollida de FORM i FIRM i 
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paper cartró», per import de 4.601,64 € i 4320/163201/22700 «Prestació dels serveis de 
neteja viària» per import de 23.008,60 €, del pressupost municipal per l’exercici 2020 i la 
resta a les partides corresponents de l’exercici 2021.

Quart.- Requerir a la UTE ASCAN-GEASER amb CIF U-39846563 per a que presenti dins 
el termini de 15 dies naturals des de la notificació del present acord, l’acreditació d’haver 
dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 2.330,74 € euros, que correspon al 5% 
de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en qualsevol 
de les modalitats previstes en l’article 96 del TRLCSP.

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

Sisè.- Publicar aquesta modificació en la Seu electrònica del Web corporatiu/ Portal de 
transparència, i en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació.

Setè.- Comunicar aquesta modificació al Registre de contractes del sector públic.

Vuitè.- Disposar que seran d’aplicació el PPT i el PCAP que regeixen pel contracte 
principal.

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

· NOTIFICACIONS: a les empreses licitadores.
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, Serveis 

Jurídics, i al Cap de Via Pública i Manteniment.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Ara sí que ja hauríem finalitzat els punts dictaminats per la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Serveis a les Persones i passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat 
i Territori amb el punt número 11 de l’ordre del dia, modificació del contracte del servei de 
neteja viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei i de subministrament de 
maquinària destinada al servei. I fa l’explicació d’aquest punt, un segon perquè...la Sra. 
Esther Espinosa. Endavant.

Sra. Espinosa: 
Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde: 
Molt bé, a veure, perquè avui anem tots...sembla que hi ha una disputa per veure qui parla 
abans i, abans de començar al xat a veure qui demana la paraula, ja me l’ha demanat, si 
no m’equivoco, el Sr. Josep Raventós en representació de la CUP. Endavant. Permeteu-
me deixar introduir, que no...

Sr. Raventós: 
És que aquest és un dels meus temes i penso “que no me roben el minuto de gloria” que si 
no... Nosaltres, molt breument, evidentment, votarem a favor perquè és evident que cal 
ampliar el contracte, no tindria sentit que estiguem desenvolupant un barri nou, en aquest 
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cas, i no pretenguéssim donar el servei, amb lo qual és evident que toca. Però, en tot cas, 
volíem fer dues consideracions que ja hem fet a la comissió informativa però, en qualsevol 
cas, volíem també aprofitar el ple per fer-les. La primera és que entenem i creiem, fins on 
hem vist el govern hi està d’acord, que caldrà fer una campanya de sensibilització sobre el 
model particular de recollida que tenim a la vila. Entenem que aquest barri pot ser, si més 
no, d’una manera significativa, ocupat, per dir-ho d’alguna manera, de gent que vingui de 
fora de la vila i que, per tant, no conegui el detall del nostre model de recollida i que, com 
que té algunes peculiaritats, ens sembla que és important. I la segona consideració és 
també recordar que tenim un debat pendent important, al nostre entendre, que és el Pacte 
Metropolità pel residu zero, el qual el govern anterior va encarregar un estudi que ens 
consta que està finalitzant-se o a punt d’entregar-se i del qual encara no en coneixem ni 
les conclusions ni la posició del govern i que entenem que és important, sobretot perquè, 
pel cas concret que tractem, podria, evidentment, ser un barri afectat per aquesta qüestió. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. A veure si ara ho dic bé, el següent seria el Sr. Joaquim Llort en 
representació d’Esquerra Republicana. Endavant.

Sr. Llort:
Bona tarda. Gràcies. Aquesta ampliació per a facilitar el servei a la zona nova de Les 
Guardioles suposarà un benefici per a una empresa que ha incomplert amb l’actual 
contracte i ha ofert un servei per sota de les expectatives. Entenem que en aquest moment 
és convenient finalitzar el contracte amb aquesta empresa però, si tenim en compte com 
s’ha prestat el servei fins ara, creiem que l’equip del govern haurà de fer més controls per a 
garantir el bon servei, amb la zona nova inclosa. Per altra banda, és important recordar 
que l’actual contracte finalitza l’any que ve, el juliol del 2021. Caldrà treballar, doncs, amb 
temps en la redacció d’uns nous plecs perquè l’entrada d’una nova empresa garanteixi el 
servei adequat. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca, ara sí. No, no l’escoltem, eh!

Sra. Aroca:
Perdoneu. Jo crec que ho ha dit molt clar i molt concís el Joaquim. Tenim un servei de 
neteja viària que no ha estat un bon servei des del principi. Recordem que aquesta 
empresa ha estat sancionada i, per cert, aprofito per a preguntar si ja ha estat executiva 
aquesta sanció, si ja l’hem cobrat. I ara el que fem és ampliar el contracte i, a més a més, 
encarregar més subministrament quan tot el problema amb aquest servei l’hem tingut, 
precisament, amb el subministrament de maquinària i que res ens fa pensar que aquesta 
ampliació del contracte s’acabarà complint perquè hem arrossegat incompliments 
contractuals un darrera l’altre. Per tant, nosaltres votarem en contra aquest punt. No som 
partidaris de fer aquesta ampliació i el que entenem és que el que s’hauria de fer és, 
precisament, cancel·lar el contracte i fer-ne un de nou, fer uns nous plecs i, aprofitant que 
Les Guardioles encara no són un barri que estigui en funcionament, i començar de zero 
perquè ha estat un contracte que ja el procés de licitació ja va ser estrany, com a mínim. 
Recordem que el contracte més car que té l’ajuntament només va licitar una empresa, 
només va licitar una empresa, i, a partir d’aquí, s’han succeït una sèrie d’incompliments 
contractuals que han acabat, fins i tot, en un [Inintel·ligible, 01:22:47] i el que fem és 
ampliar el contracte, encarregar-los més maquinària que sabem que no ens lliuraran i, a 
més, amb la vista en un nou contracte al 2021 que, per desgràcia, molt em temo, Joaquim, 
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que el que veurem serà més aviat una pròrroga perquè...i espero sorprendre’m i equivocar-
me. Per tant, demanaria al govern com estan aquests nous plecs que ja haurien d’estar, 
com a mínim, al forn.
 
Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Ara, sí, és el torn del Sr. Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Gràcies. A veure, més enllà de que això és un put formalisme que té l’Administració per 
aprovar una modificació d’un contracte, és a dir, presentar-ho al ple perquè s’aprovi, 
nosaltres des del primer moment amb aquest contracte no hi hem estat d’acord, no és el 
model que hauria de tenir Molins de Rei de gestió de residus. Quan es va fer la licitació ja 
es va anunciar el nou contracte, ens van dir que era el millor contracte que Molins tindria 
mai en la gestió de residus i la realitat és que la situació és que pràcticament estem com fa 
uns quants anys tot i l’esforç de l’anterior govern, amb l’esforç també del president de 
l’Àrea de SIP, del Josep Raventós, d’intentar fer una mica de promoció de tornar a fer una 
gestió del residu adequat com caldria a l’època i a l’any que estem, que estem al 2020. I el 
resultat, sí que és veritat que fem una gestió de residu més bona però és que fem una 
gestió de residu més bona perquè als anys 90 es va treballar molt per fer una gestió del 
residu diferent en aquest municipi i el nou contracte, quan es va treure, ja s’hauria d’haver 
tret amb un plec diferent, agafant les tendències i les línies que ja en el 2017 ja existien, no 
s’havien d’inventar res, només era agafar una mica la voluntat política, no tècnica, dic 
política, de voler apostar per una gestió de residus diferent i innovadora i que realment 
aconseguíssim una segregació i una millora de, al final, el nostre impacte al medi ambient 
que és majoritàriament la gent que viu a Molins de Rei, els residus que generem en el 
nostre dia a dia i en la nostra activitat. Una mica, també, seguint en la línia que deia l’Ana 
Aroca d’encara no entenem si no s’ha fet la recepció o, al menys, no tenim coneixement de 
la recepció de la urbanització de Les Guardioles com és que modifiquem un contracte amb 
un servei que, teòricament, a l’ajuntament no li hauria de pertocar fins que es recepcionin 
les obres i tampoc entenem quin tipus de maquinària extra necessita quan, potser, amb 
tots els incompliments i amb tots els expedients sancionadors que té aquesta empresa, 
caldria potser buscar una altra tipologia de renovació contractual. No és el nostre model, 
no és el nostre contracte, no és, creiem que ja aquest contracte va començar malament i 
que no caldria fer-li ni modificacions ni ampliacions contractuals més enllà de o liquidar-lo, 
si és que es pot, si no comporta una despesa molt gran al municipi, o aguantar-lo fins al 
final del seu termini contractual i ja treballar amb els nous plecs, una mica també ja el que 
deia el Joaquim i deia l’Ana. Malauradament, em sembla que, no ho sé, potser estem 
equivocats, però la voluntat del govern serà prorrogar aquest contracte i, per tant, 
continuarem tenint una deficiència en el servei que va ser palès al primer any, claríssim, i 
que malauradament no s’ha modificat la resta dels anys que van venir després. Per tant, 
votarem en contra. 

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Sra. Regidora, si vol tancar el primer torn d’intervencions, Sra. 
Esther Espinosa.

Sra. Espinosa:
A veure, a la pregunta del Josep, mira, ens vam trobar poc abans del confinament que 
estaven preparant tota una campanya de conscienciació del tema de la recollida de residus 
i de neteja viària i va quedar tot aturat. En un principi, voldríem endegar una campanya 
durant aquest últim trimestre d’aquest any. La intenció és aquesta. S’està treballant el nou 
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contracte. Finalitza el 2021 i ja s’està treballant per tenir en data un nou contracte de 
recollida i neteja de residus, recollida de residus i neteja viària. I, una cosa que no acabo 
d’entendre, Gerard, que em dius “el model...”, et queixes de que el model no s’ha canviat 
però dius que el model és molt bo perquè ve de temps enrere. Bueno, no ho acabo 
d’entendre però, en tot cas, seguirem treballant per a millorar el servei de neteja i recollida 
de residus. S’està fent un treball diari... [Inintel·ligible, 01:28:18] estan el resum de tots els 
treballs que fan diàriament, es fa seguiment per part dels tècnics municipals durant, inclús, 
durant aquest període de confinament, s’ha fet un seguiment de tota l’activitat que ha fet 
Ascan i una de les coses que, durant aquest període, per exemple, de confinament, pel 
que fa al tema de neteja de via pública és una de les coses, durant aquest període de 
confinament, que la gent ha estat més contenta amb el sentit de les desinfeccions i 
neteges que s’han fet al carrer. El que sí que estic convençuda és que sí que cal fer, com 
bé dius, Josep, és una campanya de conscienciació tant pel que fa al sistema de recollida 
que moltes vegades, Josep, s’ha de contestar encara pel tema del contenidor groc, encara 
la gent té dubtes, però també pel tema de la recollida, de la neteja viària i de la recollida de 
voluminosos que crec que també és molt important.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria un segon torn d’intervencions sobre el que, teòricament, no hi ha 
cap paraula demanada actualment. Sembla que no hi ha ningú que vulgui...sí? Sr. Gerard 
Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Bàsicament per al·lusions. A veure, jo el que he dit és que els resultats a nivell comparatiu 
amb altres municipis diem que són bons però són bons perquè partim d’una bona base, sí, 
amb comparatius amb la segregació, amb la separació del residu i amb la generació del 
residu perquè partim d’una bona base, el que passa és que aquesta, direm, aquesta 
progressió s’està invertint, o sigui, en ves d’anar a favor, està anant en contra i això és el 
que estem dient.

Sr. Alcalde:
No és veritat. Sra. Regidora, si volgués...el Sr. Josep Raventós ha demanat la paraula de 
nou.

Sr. Raventós:
Una mica també per al·lusions. Els números respecte als índex de recollida, 
afortunadament, són objectius i no hi ha molta discussió aquí, més enllà de voluntats d’algú 
o d’algú altre de veure-hi coses que no són. La realitat és que els números de recollida van 
empitjorar del 2008 al 2015, això és una realitat objectiva i el 2016-2017-2018 vam tornar a 
tenir una pujada que algú pot veure com una casualitat, jo crec que no, coincideixen amb la 
primera campanya més o menys sostinguda en el temps d’explicar un cop més el que és el 
residu mínim després de molts anys de fer-ho i, per tant, d’aquí venia la nostra demanda. 
Hi ha una relació directa i claríssima, crec que bastant indiscutible, de que quan el model 
s’explica, s’explica bé i de manera sostinguda els números milloren. I la segona cosa és 
que coincideixo en que el contractista, en aquest cas, no ha sigut el millor, va començar 
francament malament, ho sabem tots i va ser motius d’una sanció important però, al mateix 
temps, també em sorprèn que acabem discutint si el contracte sortirà el 2021 o sortirà el 
2022, em sorprèn que ningú posi sobre la taula la necessitat de municipalitzar el servei. Un 
cop més i com sempre ens toca fer-ho a nosaltres, ho faig jo. Jo recordo que quan, 
precisament, el regidor Zaragoza i el regidor Sánchez ens van explicar les bondats 
d’aquest contracte deu fer ara tres anys, quan van portar els plecs al ple, una de les grans 
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coses a favor que ens explicaven llavors que tenia aquest contracte era que la maquinària, 
quan s’acabés el contracte, seria propietat de l’ajuntament de Molins de Rei i que això 
facilitaria, si es volia, la municipalització del servei. Doncs, aprofitem-ho, aprofitem-ho, si la 
maquinària efectivament serà nostra el juliol del 2021 quan s’acabi el contracte, aprofitem-
ho i ja que tindrem la maquinària, subroguem el personal i prestem el servei. I, en tot cas, 
seguim explicant el model perquè això, des del nostre punt de vista, és essencial i insistim 
que els números, en aquest sentit, deixen poc espai al dubte. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez, endavant. 

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Jo crec que, evidentment, l’anterior govern va fer una feina molt i molt 
interessant i el Josep Raventós com a president de Territori i també regidor de Medi 
Ambient, doncs, crec que va fer una feina excel·lent a l’hora de fer aquestes campanyes, 
sobretot, pedagògiques d’intentar conscienciar a la gent de Molins de Rei de quina era la 
gestió dels residus. Per exemple, la campanya del comerç amb el porta a porta crec que 
ha estat una excel·lent solució que a dia d’avui encara es manté, que l’hem de continuar 
ampliant, que hem de continuar treballant i que per nosaltres és evident, i per aquest 
govern, que aquestes campanyes de conscienciació han de continuar, no hi ha un altre 
camí. No n’hi ha un altre. I hem de continuar no només amb les campanyes que hem de fer 
als comerços, a les persones, a la gent gran, sinó també a les escoles, és la base del 
nostre futur. Ja hi ha moltes escoles verdes, que ja fan aquesta pedagogia però és evident 
que hem d’insistir molt i molt per tal de que les generacions del futur, les generacions que 
ens han de precedir acabin tenint aquesta consciència ja interioritzada de reciclatge i de 
respecte pel nostre medi ambient. No em sorprèn, no em sorprèn el sentit del vot d’alguns 
grups municipals que, evidentment, quan un “tacha” de barri fantasma el barri de Les 
Guardioles, ningú pot suposar que voti a favor d’una ampliació d’un contracte per recollir 
els residus que es generaran en un barri que formarà part del nostre municipi, que dona 
continuïtat a dos barris que són el barri de Les Conserves i Riera Bonet i, per tant, tindrem 
una solució pel nostre municipi a llarg termini que unirà aquests dos barris i que deixarà de 
tenir un talús on teníem enorme de terra que no servia per res i que, en definitiva, jo crec 
que degradava molt la situació del nostre camí on hi havia un trànsit de vehicles entre els 
dos barris que realment dificultava molt la circulació per aquell camí, per tant, estem 
convençuts que aquesta ampliació és bona perquè aquest nou barri que serà el barri de 
Les Guardioles comenci a agafar forma. Properament, és evident que també hi haurà el 
lliurament del primer bloc de pisos que fa l’ajuntament a través del Llar Unió i que, per tant, 
donarem cobertura a unes demandes històriques també del nostre municipi. Algú definia 
aquest contracte com un contracte estrany. Home, va ser un contracte que va realitzar 
aquest municipi, aquest ajuntament, i un contracte que es va treure amb tota la seguretat 
jurídica que imposa i on, desgraciadament, només es va presentar una empresa. Però jo 
recordo molt bé les converses, juntament amb el Sr. Miguel Zaragoza, amb l’anterior 
empresa que estava adjudicatària amb la que ells tenien molt clar segons quines coses i, 
per tant, molts apostaven a un preu d’aquest servei molt més elevat. I molts de vostès que 
estan sempre en contra de tots els lobbys, home, el lobby del residu també és un lobby i 
estic convençut que molts es van posar d’acord en no presentar-se i possiblement aquesta 
empresa va ser l’única que va acceptar el repte de presentar-se. Doncs, escolta, gràcies i a 
continuar però és evident que el seguiment que s’ha fet per part dels tècnics municipals i a 
qui vull fer un agraïment enorme sobretot al Josep Bonrubia, una persona, un treballador 
municipal amb un sou baix però una persona que cada mati està recorrent Molins de Rei 
per veure quines són les mancances que succeeixen en el servei de nit, doncs, és evident 
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que hi ha un control per part dels tècnics que s’ha mostrat efectiu amb aquesta sanció. Una 
sanció on hem anat avisant a l’empresa, avisant, sent conscients de les dificultats que 
anaven passant però que l’ajuntament sempre ha estat al darrera fins que, al final, hem 
pogut posar aquesta sanció. I, sí, comparteixo que, evidentment, l’empresa pública Molins 
de Rei serà una realitat en els propers mesos i és evident que, en el transcurs d’aquesta 
creació, haurem de dotar-la de contingut. No té cap sentit tenir una empresa pública i no 
tingui, per tant, serveis que prestar per la nostra vila. I estic segur que algun d’aquests, no 
tots, algun servei es podria treballar en aquesta línia. Crec que haurem de treballar-ho, 
tenim temps, no ens podem adormir, també és cert, però sí que ho hem de treballar de la 
millor manera per veure aquests estudis de costos per veure realment on ens porta 
aquesta situació sent conscients de que és un contracte extremadament complicat i que té 
una rotació de persones elevada. I en això també voldríem treballar-ho amb tots vostès i 
estic segur que trobarem els espais de debat per poder-ho treballar. I, home, algú deia de 
recuperar el servei com si, al final, els números de l’ajuntament de Molins de Rei no 
tinguessin cap importància, no? Ara potser entenem alguns per què la situació del 2011 de 
l’ajuntament de Molins de Rei era la que era i, per tant, aquest ajuntament el que no farà i 
aquest govern el que no farà és prendre decisions que van en contra de l’economia del 
nostre municipi i de cada euro que posen tots els molinencs i molinenques en el pagament 
dels seus impostos. Per tant, hem d’acabar aquest contracte l’hem d’acabar bé, l’hem 
d’acabar afegint tots els controls que pertoquin i exigint el màxim d’aquest contracte però 
és evident que en aquests propers mesos tindrem un debat intens amb l’oposició per veure 
com fem front a aquesta nova licitació. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula més demanada, per tant, si volgués tancar, regidora o 
passem a votació. Passem a votació. Votació punt 11.

VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 2 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), la CUP (3) i C’s (1), 2 vots en contra de Molins Camina – 
Podem (1) i de MEC (1) i 4 abstencions d’ERC (4).
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12.- Aprovació adhesió al manifest per a l'extensió del tramvia a Sant Feliu de 
Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts-Palleja. (03/2020/CISIT) (Exp. 
04/2020/MOCIO).

DICTAMEN

“Des de CCOO, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i la Federació 
d’Associació de veïns i veïnes del Baix Llobregat (FAVBAIX) ens han fet arribar aquest 
manifest per l’extensió del tramvia a Sant Feliu de Llobregat, Polígon El Pla, Molins de Rei i 
Sant Vicenç dels Horts-Palleja, que es transcriu íntegrament a continuació:

“Manifest per l’extensió del tramvia a Sant Feliu de Llobregat, Polígon El Pla, Molins 
de Rei i Sant Vicenç dels Horts-Pallejà.

“El tramvia del Baix Llobregat s’ha demostrat com un dels transports públics més eficaç, 
còmode i accessible, fent el passat any 2018 més de 19 milions de viatges entre Barcelona 
i el Baix Llobregat, igualant els viatges efectuats a la Línia 9 i 10 del Metro de Barcelona.

El Baix Llobregat i en especial la seva part central pateix de manera important la 
contaminació atmosfèrica i per aquest motiu molts municipis estan inclosos a la Zona de 
Protecció especial de l’ambient atmosfèric. També són municipis afectats directament pel 
Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’AMB que defensa també la millora del transport 
públic i la reducció important de l’ús del vehicle privat com una de les mesures importants a 
desenvolupar.

La millora del Trambaix, mitjançant l’enllaç directe de la T3 per Laureà Miró a Esplugues i 
l’extensió del tramvia per Sant Feliu, el Polígon Industrial el Pla, Molins de Rei i Sant 
Vicenç dels Horts – Pallejà, esdevé una necessitat de primer ordre en les comunicacions 
amb transport públic al Baix Llobregat, tot garantint un bon intercanvi modal i la connexió 
amb les xarxes de trens de rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i d’autobusos.

L’extensió del Tramvia cap a Sant Feliu, Pol. Ind. El Pla , Molins de Rei i Sant Vicenç – 
Pallejà, tot superant la barrera natural del riu Llobregat, connecta les 4 ciutats, que sumen 
més 108.000 habitants, genera una important dinamització econòmica, social i cultural de 
la part central del Baix Llobregat i permet avançar en el dret a accedir sense impediments i 
de manera segura als espais públics, així com als centres de treball.

Aquesta extensió permet també connectar amb un bon transport públic el Polígon Industrial 
del Pla i uns altres 3 polígons industrials, facilitant els desplaçaments dels treballadors en 
transport públic. En el Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 de la Regió Metropolitana 
de Barcelona ja es preveia la realització del projecte d’extensió de la línia T-3 del tramvia 
fins a Quatre Camins a Sant Vicens dels Horts – Pallejà per connectar amb els FGC.
Actualment, un cop es faci el soterrament de les vies del tren a Sant Feliu que està previst 
d'iniciar-se el 2020, la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ja han acordat 
la prolongació del tramvia fins la porta del Polígon Industrial el Pla, amb dues noves 
estacions.

2 L'extensió del tramvia pel Polígon el Pla i fins a Molins de Rei és de relativa facilitat 
constructiva, ja que les necessitats d’urbanització son mínimes i els costos d’execució son 
baixos en comparació a d’altres intervencions urbanes.
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Davant de tot l'anomenat, entenem que és del tot prioritari projectar, planificar i 
posar en marxa la prolongació del tramvia per Sant Feliu, Polígon Industrial el Pla, 
Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts – Pallejà.

Exigim doncs a les administracions competents que:

1 – Es faci urgentment l’estudi i el projecte previst al PDI 2011-2020 de prolongació del 
Trambaix fins a l’Estació de Quatre camins dels FGC.

2 - Incorporació de l’execució d’una primera fase d’extensió del tramvia, fins el Polígon 
Industrial el Pla i Molins de Rei en el nou PDI 2021-2030, fent possible la seva execució 
material abans de l’any 2030.”

Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la Comissió informativa de l’Àrea 
de Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords 
següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar l’adhesió al Manifest de CCOO, l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP) i la Federació d’Associació de veïns i veïnes del Baix Llobregat 
(FAVBAIX) pel qual es demana projectar, planificar i posar en marxa la prolongació del 
tramvia per Sant Feliu, Polígon Industrial El Pla, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts-
Pallejà.

Segon.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.

Tercer.- Notificar aquest acord a CCOO, l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP) i la Federació d’Associació de veïns i veïnes del Baix Llobregat (FAVBAIX).”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem, ara sí, al punt 12 de l’ordre del dia que és l’adhesió al manifest per a l'extensió 
del tramvia a Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts-Pallejà i, en 
aquest cas, faria la presentació del punt el regidor de Mobilitat, el Sr. Àlex Herrero. Notifico 
als regidors que faríem el debat, faríem la votació d’aquest punt i, després, acte seguit, el 
que faríem és donar paraula també a un representant de la plataforma que intervindria com 
si fos al ple, que espero que em demani i que, si ens està escoltant, que demani permís 
per entrar al ple de forma virtual també i pugui intervenir també virtualment en aquest ple. 
Moltes gràcies. Sr. Àlex, endavant.

Sr. Herrero:
Presenta el punt 12.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, ara, ja, Sr. Josep Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Estava parlant sol sense àudio. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, declaració, 
com hem fet en les altres ocasions en què s’ha presentat perquè, d’alguna manera o altre, 
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aquest és un punt que de manera recorrent passa per aquesta Sala de Plens. Hi votarem a 
favor perquè, en el fons, aquesta declaració demana i promou un canvi per afavorir el 
transport públic sostenible. Però ens genera alguns dubtes tant pel que fa al tema de la 
mobilitat elèctrica com el tema del tramvia que vull aprofitar per comentar. La mobilitat 
elèctrica ens sembla que no serà sostenible mentre sigui relativament poc habitual. A 
Catalunya i a la resta de l’estat espanyol, la realitat és que la gran majoria del sistema de 
generació elèctrica ve encara de l’energia nuclear i, per tant, substituir benzina dels cotxes 
per més energia nuclear tampoc ens semblaria molt raonable i, en qualsevol cas, la que no 
genera nuclears també està controlada per empreses monopolistes i, per tant, no podem 
oblidar que cal nacionalitzar i racionalitzar el sistema de generació i distribució del sistema 
elèctric. I, per altra banda, el tramvia, que com explicat sempre que s’ha plantejat aquesta 
qüestió en aquesta Sala de Plens, ens genera dubtes com a model perquè l’aplicació del 
model de tramvia implica la generació d’un espai específic, és a dir, d’un espai d’ús 
exclusiu dintre de l’espai públic, s’hi ha de posar vies i s’hi ha de posar catenàries. I, en 
comparació, la generació d’un carril bus-VAO també obliga a generar un espai exclusiu 
dintre de l’espai públic, té molt menys cost perquè no cal posar vies i no cal posar un 
sistema de catenàries. I, per tant, fent números ràpids, s’arriba ràpidament a la conclusió 
de que és més barat i, per tant, no entenem que hagi de ser exclusivament a través del 
tramvia. En tot cas, aquesta era la consideració, però, en tot cas, insistim, com que estem 
molt a favor tant del transport públic com de la mobilitat elèctrica, hi votarem a favor. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, ara tindria la paraula...un aclariment perquè jo crec que no m’ha sentit 
abans. Benvingut, Josep Maria, Josep Lluis, perdó, benvingut, si de cas ara faríem el 
debat, faríem l’aprovació i, després, sí que tindries ocasió d’intervenir, tal i com havíem 
quedat. No et sentim, Josep Lluis. Bé, no sé...d’acord. Doncs, Sr. Joaquim Llort, endavant

Sr. Llort:
Moltes gràcies. Esquerra Republicana de Catalunya sempre estarà a favor d’aquelles 
propostes que ajudin a millorar el transport públic. Connectar el Trambaix amb Molins de 
Rei, sense dubte, pot significar una important millora en la mobilitat de la vila i en l’oferta 
actual del transport públic al Baix Llobregat. Si aconseguim potenciar la competitivitat i 
l’atractiu del servei de transport col·lectiu, moltes més persones escolliran aquesta opció 
en comptes del vehicle privat, això ajudarà a combatre la contaminació ambiental i 
millorarà la qualitat de vida de les persones. Durant la pandèmia hem pogut constatar la 
reducció dràstica de la contaminació gràcies a la desaparició dels vehicles. Som 
conscients que els vehicles són necessaris per arribar a determinades zones on no arriba 
el transport públic i que la gent els continuarà fent servir tant per anar a treballar com per a 
activitats d’oci però l’arribada del Trambaix a Molins de Rei pot significar una petita ajuda a 
la disminució de la contaminació. Ara bé, l’arribada del tramvia sense un pla de mobilitat 
que estudiï altres qüestions relacionades amb el trànsit rodat com les entrades i sortides de 
la vila i la creació de grans zones de vianants o el plantejament d’altres sistemes de 
transport no contaminants suposarà un fet aïllat que no reportarà tants beneficis com un 
estudi global de la mobilitat de la vila. Donem, doncs, el nostre suport al manifest tot 
esperant que reculli des de l’equip de govern la possibilitat de reforma viària que la 
recuperació d’aquest transport ens ofereix. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Seria el torn del Sr. Gerard Corredera. Si us plau.
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Sr. Corredera:
Des de Molins en Comú, evidentment, donarem suport al manifest. Nosaltres ja 
plantejàvem que era una necessitat de connectar la nostra vila amb el transport de tramvia 
que s’està projectant a Sant Feliu i, per tant, inclosa també en el planejament del Pla de 
mobilitat de l’Àrea Metropolitana, i evidentment després amb la possibilitat de reconnectar 
aquesta infraestructura amb el connector de Quatre Camins i amb Sant Vicenç dels Horts. 
Per tant, els avantatges del transport públic ferroviari es poden explicar, són també dades, 
són dades que es poden...que són molt objectives i, per tant, ai, subjectives i, per tant, no 
hi ha discussió de que un transport amb volum i amb gran capacitat és molt més sostenible 
que un transport individual, particular. I, bueno, la persona que representa a la PTP i que 
explicarà els beneficis del Trambaix ho deixarà bastant clar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. No tinc cap paraula més demanada, per tant, Sr. regidor de Mobilitat, vol fer, 
cloure el punt?

Sr. Herrero:
Només dir que, Sr. Raventós, Sr. Joaquim Llort, jo crec que podem parlar més temes de 
mobilitat, evidentment, haurem de parlar i ens hi trobarem, segur que ens hi trobarem.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Passaríem a la votació d’aquesta adhesió a aquest 
manifest. Votació punt 12. I ara, sí, Sr. Josep Lluis, és el seu torn d’intervenció si vol 
adreçar-nos unes paraules. Sí, endavant. Josep Lluis, endavant. Josep Lluis, ens sents? 
Sembla que no. Doncs, escolteu, si em permeteu un segon, vaig a trucar-lo per telèfon. 
Josep Lluis, ens sents? Em sentiu, la resta? Sí. Val. Doncs, vaig un moment a...Josep 
Lluis, no et sentim. 

Intervenció públic:
Tindríem d’ haver fet una proba abans de l’inici del ple, no sé. El que volia dir és que crec 
que hi ha hagut un malentès perquè el que demanàvem des del principi a la Plataforma, 
això va ser abans de la pandèmia, era una moció, una tercera moció perquè ja ens hem 
pronunciat en aquest ple dues vegades demanant aquesta prolongació de fer arribar fins a 
Molins de Rei i passar el riu fins a Quatre Camins, una moció igual que s’ha fet a tots els 
municipis afectats per aquest tema. Vull dir, ja s’han aprovat mocions a tots els municipis 
com Sant Vicenç, Pallejà, Sant Feliu, Sant Just, Esplugues, Sant Joan d’Espí, etcètera i 
ara Molins no aprova aquesta moció sinó que s’adhereix al manifest que tampoc està 
malament, vull dir, ja ens sembla bé però no era això el que en principi demanàvem però 
bueno...queda una mica coix en el sentit...però bueno, com que el que es pretén, amb el 
manifest també es diu clarament que es pretén incloure, en el procés aquest que s’està 
fent d’un nou PDI 2021-2030, s’inclogui aquesta prolongació des de Sant Feliu que ja està 
previst un cop es cobreixin les vies del tren, que passi per allà i està aprovat per totes les 
autoritats que un cop estigui, s’hagi de tornar a urbanitzar un cop tapades les vies, doncs, 
per allà haurà de passar el tramvia. Ja arribarà, ja està previst fins a la carretera de 
[Inintel·ligible, 01:56:00] i el que demanem és que inclogui en el PDI, el proper, el que 
s’està elaborant ara, per part de l’ATM, que s’inclogui ja el projecte executiu, atès que 
aquesta prolongació del Trambaix fins a Quatre Camins des del PDI del 2001-2010 ja 
estava inclòs però no s’ha executat res en aquest sentit i, modestament, el que demanem 
és, atès de que ja arribarà fins a Sant Feliu, a la carretera de [Inintel·ligible, 01:56:43] tindrà 
un cost relativament baix en el sentit de que passant per la carretera és un lloc poc 
urbanitzat i, per tant, el cost de fer passar la plataforma del tramvia per la carretera és molt 
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més barato que fer-ho entrar per una zona urbana, llavors, això el que demanem que això 
sigui possible fer-ho abans del 2030 que és el que preveu el pla. O sigui que es tracta de 
que aquesta vegada executin el projecte i aquest és el sentit d’això. La pandèmia ens ha 
fet ajornar moltes coses que teníem previstes en el sentit d’ “apretar” més a l’administració 
competent que és l’ATM, l’Autoritat del Transport Metropolità, que està elaborant aquest 
PDI i ha d’incloure això com un projecte a executar dintre d’aquest període de planificació. 
Llavors, moltes gràcies. Aquesta era la meva [Inintel·ligible, 01:57:55] i perdoneu els 
problemes tècnics que he tingut.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep Lluis. Jo sí que voldria posar de relleu que, indistintament de la 
fórmula, si és manifest o moció, sí que la literalitat, jo crec que el que estem d’acord és 
l’objectiu final, en això és el...vam fer aquesta reunió, a més a més, recordo, just 10 dies 
abans de l’estat, del decret d’alarma, ja és una moció que pensàvem portar el mes de 
març, no vam poder per tot el que ens ha sobrevingut els darrers dies. Recordo, a més a 
més, que teníem previst i vull posar de manifest a tots els companys i companyes de la 
Sala de Plens, també, que ja estava previst fer un acte, inclús, si no recordo malament, cap 
el 25 d’abril, de sensibilització i de demanda, precisament, d’aquesta perllongació del 
Trambaix des de Sant Feliu fins a Sant Vicenç passant per Molins de Rei i, bé, això és el 
que es tracta de lluitar, lluitar-ho des dels ajuntaments, lluitar-ho també des del Consell 
Comarcal on fa 14, 10 dies que també vam aprovar la mateixa, el mateix text que portàvem 
aquí, insisteixo, com a moció o com a manifest amb aquest objectiu, per tant, jo crec que 
això és lo important. Moltes gràcies, Josep Lluis. Et podries quedar però jo crec que la 
virtualitat...

Intervenció públic:
Em quedo a la votació.

Sr. Alcalde:
Ja l’hem fet, ja l’hem fet. Ja està aprovat tot.

Intervenció públic:
Molt bé. Moltes gràcies per tot. [Inintel·ligible, 01:59:29] per part de l’ajuntament, per tant, 
no hi ha problema.

Sr. Alcalde:
Ara sí que t’escoltem bé. Ara sí que t’escoltem... Estem d’acord.

Intervenció públic:
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
A tu. Gràcies. Molt bé, doncs, finalment, inclús amb la resolució dels problemes tècnics, 
veiem.
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VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

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

13.- Aprovació de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. 
(01/2020/CIDEV) (Exp. 02/2020/BACON).

DICTAMEN

“Un dels objectius de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila és incrementar 
l’activitat econòmica de Molins de Rei, executant  projectes, serveis i activitats a la vila que 
ajudin a impulsar la creació i el manteniment dels llocs de treball de qualitat. 
 
Des del Negociat d’Empresa s’ha detectat la necessitat  d’empreses del municipi en 
disposar de recursos d’assessorament i econòmics per aprofitar les noves oportunitats i 
reptes de la transformació digital, adaptació que resulta imprescindible per continuar sent 
empreses competitives en l’actual quarta Revolució Industrial. 

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018, va 
aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions 
per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0 i va aprovar la convocatòria per 
l’atorgament, obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació 
definitiva de les bases fins el dia 30 de novembre de 2018. 

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data  5 de març 2019, va 
aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions 
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per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0 i va aprovar la convocatòria per 
l’atorgament, obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds, a partir de l’aprovació 
definitiva de les bases fins el dia 30 de novembre de 2019. 

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es vol seguir donant resposta a aquesta necessitat.

Des del Negociat d’Empresa s’han actualitzat les Bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions per a autònoms per a l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

L’objecte d’aquestes bases és incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes 
de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de 
Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin 
necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement.
Les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions per a autònoms 
per a l’aprofitament de les tecnologies 4.0 compleixen les normatives vigents per adjudicar 
les subvencions, conforme el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa, i l’Ordenança 
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018.

Atès que consta a les bases reguladores l’aplicació pressupostària (5200.433101.47002) 
“Subvencions per a autònoms”, dels pressupostos de l'Ajuntament de Molins de Rei, per 
l’any 2020, que s’especifica l’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquesta 
subvenció. 

Atès que l’article 16 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions preveu 
l’aprovació d’unes bases específiques reguladores de les subvencions de què es tracti i 
inclou els extrems mínims que han de contenir.

Atès que l’article 17 de l’Ordenança esmentada especifica que l’aprovació de les bases 
específiques és competència del Ple de l’Ajuntament i marca el seu procediment.

Atesos els articles 17 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l’article 124.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis.

Atès l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Atès l’informe proposta firmat en data 18 de maig de 2020 per la cap del Negociat 
d’Empresa i informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per 
l’assessora jurídica en data 18 de maig de 2020. 

Per tot l’exposat més amunt, el Sr. Alex Herrero Basange , president de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila, proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila, l’adopció del següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0
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Segon.- Aprovar la convocatòria per l’atorgament de subvencions per a autònoms per 
l’aprofitament de les tecnologies 4.0, obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds a 
partir de l’aprovació definitiva de les bases, fins el dia 31 de juliol de 2021.

Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant 
inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o 
reclamacions que es considerin convenients. Un cop publicat l’anunci en el BOPB, 
s’inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al BOPB.

Quart.- Determinar que un cop finalitzat el termini d’informació pública sense haver-se 
presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’ulterior acord.
Cinquè.- Remetre la convocatòria subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les 
tecnologies 4.0, i les resolucions de concessió, un cop finalitzades a la "Base de Datos 
Nacional de Subvenciones", d'acord amb l'article 18 de la Llei General de Subvencions, 
amb la documentació i requisits de l'article 20 de la mateixa Llei.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara a...hauríem acabat amb els punts dictaminats per l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori i passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de 
la Vila amb el punt 13 de l’ordre del dia que és l’aprovació de les Bases reguladores 
específiques de la convocatòria de subvencions per a autònoms i per l’aprofitament de les 
tecnologies 4.0 i fa la presentació d’aquest punt el Sr. Jordi Enseñat. Endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 13.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Obriríem el torn d’intervencions. Ja hi ha dues paraules demanades. Sr. Carles 
Ros, primer de tot.

Sr. Ros:
Bon vespre a tothom. La CUP estaríem d’acord amb aquesta subvenció si no s’haguessin 
modificat les bases respecte de l’any passat. Són unes subvencions que ja venen d’altres 
anys, recurrentment passant per ple, però aquest govern ha decidit suprimir una frase molt 
concreta d’aquestes bases que diu que les empreses no hagin amortitzat places durant el 
període dels últims sis mesos. Creiem que això, al final, és fomentar la retallada de drets 
laborals en aquest país i lamentem, després d’haver-ho demanat insistentment per correu 
electrònic i a la Comissió Informativa, de que aquest govern tiri endavant igualment 
aquestes bases amb aquesta modificació que afegeixen aquest any que és permetre que 
s’esfumin les empreses que han acomiadat persones, que han retallat plantilla durant 
l’últim període. Creiem que si, precisament, l’ajuntament vol donar exemple en un model de 
contractació laboral i un model empresarial de futur, ha de ser un model sòlid que 
protegeixi al treballador perquè, precisament, quan venen crisis com la d’ara no sigui la 
persona més feble, no sigui el treballador qui acaba pagant les conseqüències de la crisi 
essent acomiadat. Aquestes noves bases que presenta avui el PSC i Junts per Molins ens 
porten aquesta novetat que treuen la necessitat de que les empreses mantinguin la 
plantilla durant els últims mesos com a mínim, Després de queixar-nos es va afegir que, 
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com a mínim, no hagin fet ERO, o sigui, expedients de regulació d’ocupació. Ja és algo 
que no es tragués això també però creiem imprescindible que, si Molins de Rei vol fer una 
política de defensar un model de contractació laboral de protecció social, és a dir, protegir 
els treballadors, no pot ser que estiguem donant diners a empreses que acomiaden 
persones perquè és més important, al final, que hi hagi gent treballant que només el simple 
fet donar-los 1.500 euros de l’ajuntament per fer noves pàgines web, etcètera. Creiem que 
és imprescindible, per això la CUP votarem en contra, seguim demanant que es recuperi 
aquesta esmena com hem demanat anteriorment per correu i a les anteriors reunions i 
lamentem profundament que es fomenti des d’aquest ajuntament la pèrdua de drets 
laborals pels treballadors de Molins de Rei i, sobretot, quan són unes subvencions que 
l’any passat es van esgotar, per tant, no hi ha cap necessitat a rebaixar els criteris. Si l’any 
passat es van esgotar amb 10 empreses que van rebre aquests 1.500 euros, per què és 
necessari flexibilitzar els criteris per poder-hi accedir quan, al final, és retallant drets dels 
treballadors?

Sr. Alcalde:
Tindria la paraula la Sra. Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, una mica en la línia del que ha dit el Carles, però sí que agraeixo el canvi que 
hi ha hagut finalment en les bases perquè, en un principi, es van presentar com una 
novetat i com algo superpositiu el fet de que no fos un requisit el fet de que no haguessin 
acomiadat treballadors les empreses per poder rebre la subvenció quan el que està sobre 
la taula són diners públics que entenem que han de servir per fomentar certes activitats o 
per ajudar a les entitats en algunes de les seves necessitats però no podem fer-ho a costa 
de qualsevol cosa. Per tant, estic d’acord amb que és molt important que els diners públics 
es facin servir per a fomentar aquelles entitats, aquelles empreses, aquells autònoms que 
no acomiaden treballadors i agraïm que s’hagi tornat a incloure aquest requisit. Nosaltres 
sempre ens hem abstingut en aquests punts perquè no és el model de subvencions que 
més ens agrada, a més a més, aquesta any ens trobem que davant la nova situació que 
tenim a la vila, en comptes de replantejar les subvencions que donem, continuem amb el 
“talla-pega” de les convocatòries d’anys anteriors. Nosaltres entenem que el que hauríem 
d’haver fet és un exercici de replantejar-nos cap a on anem, què està passant, fer una 
diagnosi del que passa a la nostra vila, a les persones, als autònoms, a les empreses, i a 
partir d’aquí crear noves línies d’ajuts i subvencions que fossin capaços d’intentar arreglar 
una mica el que se’ns ve a sobre després de l’impacte de la Covid-19. Per tant, ens 
mantindrem en l’abstenció, ens mantindrem en l’abstenció. En el període d’al·legacions, 
perquè hi ha algunes coses de les bases que hem trobat que no ens acaben d’agradar, 
doncs, intentarem fer alguna al·legació per veure si es poden modificar algunes dels punts 
de les subvencions, com per exemple, que en el procés d’adjudicació com a part de la 
Comissió d’Avaluació de la subvenció hi hagi polítics quan pensem que aquesta Comissió 
només ha d’estar formada per tècnics i, per tant, continuarem treballant propostes per tal 
de millorar-les però, sobretot, el que voldríem és que, com a vila, ens féssim un 
replantejament de totes les línies de subvencions perquè creiem que el model d’anys 
anteriors no serveix en aquests moments i que, com a mínim, el que hem de fer és fer una 
diagnosi de la situació de la vila i, a partir d’aquí, treballar per intentar arribar a tothom.

Sr. Alcalde:
Sr. Marcel López, endavant.

Sr. López:
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Sí, gràcies. Bona nit a tothom, a tots els que ens escolten i els que ens veuen a través de 
YouTube. Com cada any, passem el tràmit de trobar la millor manera d’ajudar a les 
emprenedores i emprenedors de Molins de Rei per donar-los les millors eines. Aquesta és 
una bona manera de seleccionar projectes que tenen per a finalitat adaptar-se i millorar 
dins l’ambient actual de competències d’un mercat que porta molta tendència cap a les 
tecnologies avançades. Agraïm un últim esforç per incorporar les esmenes presentades 
doncs ajuden a donar més garanties perquè l’ajuntament acabi premiant el veritable esforç 
de manteniment de la massa laboral, tot i que pensem que de ben segur hi ha maneres per 
a millorar-ho. Ara tenim un moment crític per afrontar i hem de ser proactius per a crear 
dinàmiques econòmiques positives i per aquest motiu seguirem vetllant i controlant perquè 
les empreses, les emprenedores i emprenedors, les treballadores i treballadors de Molins 
de Rei tinguin les condicions més favorables per a seguir endavant. Hi votarem a favor 
convençuts de que estem ajudant al teixit productiu i comercial de Molins de Rei i seguirem 
vigilant perquè seguim millorant. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Marcel. Seria el torn del Sr. Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Bona tarda. Aviam, nosaltres...tampoc és el nostre model de subvenció, una mica agafant 
el que comentava el Carles Ros i l’Ana Aroca, nosaltres creiem que s’haurien d’haver 
adaptat altres coses i s’haurien d’haver exposat altres requeriments. Evidentment, estem 
en un moment que és complicat, és complex, que totes les ajudes seran necessàries, que 
totes les empreses del nostre municipi requeriran d’algun suport i alguna acció feta des de 
les administracions públiques i, en aquest cas, des de la proximitat de l’ajuntament, però 
també de vegades ens hem de replantejar una mica també com es donen les subvencions, 
a qui es donen les subvencions i, després, quins retorns tenen aquestes subvencions a la 
resta de la població perquè, al final, encara que alguns es pensin que són els únics que 
tenen capacitats de gestionar diners, algunes formacions polítiques, d’altres també en 
sabem i també som capaços de fer altres propostes que puguin ajudar el teixit productiu i 
econòmic de la vila. A mi, per exemple, m’agrada molt una campanya que està fent el Bot-
Mol que, al final, el que acaba dient, que ara el que et toca a tu, et toca a tu i li diu a totes 
les persones de Molins de Rei. I, al final, el que és important és que ajudem al comerç local 
però ajudem també a les persones que fan que funcioni el comerç local. Llavors, sempre 
estem parlant de subvencionar empresaris, empreses, petits comerços però no fem cap 
canvi de model, no fem cap transformació realment perquè les persones que són les que 
han de consumir a la vila de Molins de Rei entenguin aquesta necessitat i, a més a més, 
s’hi sentin còmodes i, a més a més, se’ls doni recursos per poder-ho fer. Bueno, continuem 
amb una aprovació d’unes bases que ja venen de l’any passat i que aporten molt poques 
modificacions, per tant, podem vincular-ho a la Covid o no, perquè al final és el mateix que 
es va portar l’any passat en aquest ple. Gràcies.

Sr. Alcalde:
No hi ha cap paraula més demanada, per tant, si, regidor Jordi Enseñat, volgués cloure 
aquest primer torn d’intervencions. Sr. Jordi, no l’escoltem.

Sr. Enseñat:
Agraeixo...sí? M’escolteu? Molt bé. Gràcies, alcalde. Agraeixo...

Sr. Alcalde:
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Em sembla que estem tenint problemes de connexió ara mateix, Jordi, perquè ara sí que 
no t’escoltem i, jo diria, que s’ha quedat, a més a més, penjat. Això són coses del...

Sr. Enseñat:
Totes les propostes...

Sr. Alcalde:
Jordi, Jordi, un segon, és que no t’hem escoltat absolutament res, s’ha quedat penjat des 
del començament de la intervenció. A veure si...

Sr. Enseñat:
Se’m sent bé ara?

Sr. Alcalde:
Ara, sí. Ara sí.

Sr. Enseñat:
Sí? D’acord. Doncs, torno a començar. Gràcies, alcalde. Agrair el to dels regidors...per 
altra banda, siguin benvingudes totes les propostes...

Sr. Alcalde:
Estem tenint problemes. Sr. Jordi Enseñat, estem tenint problemes. Es queda tallat i 
perdem alguna que altra frase, amb lo qual tindríem problemes amb l’acta i, a més, és que 
no podem, no s’acaba d’escoltar. Hem escoltat lo dels agraïments, lo del to i propostes. 
Però, en resum, a veure si tornem ara, fem un tercer intent, si us plau.

Sr. Enseñat:
Fem un tercer intent i, si no, canvio jo de lloc. Us sembla?

Sr. Alcalde:
Ok.

Sr. Enseñat:
Doncs, seguint amb l’explicació, hem de pensar que aquesta subvenció va adreçada a 
comerços i petites empreses de Molins de Rei que moltes vegades són negocis familiars 
que lluiten dia a dia per a tirar endavant el seu negoci i que és vital que els puguem ajudar 
en el seu procés de digitalització. Aquesta subvenció no va adreçada a grans 
multinacionals, per tant, focalitzem l’esforç en els molinencs que porten a terme una 
activitat empresarial i l’únic que hem intentat fer amb aquestes bases és flexibilitzar alguns 
dels punt com és, per exemple, que puguin accedir des del seu inici i no com hi havia a les 
bases anteriors del 2019 que només podien accedir si tenien més de cinc anys d’història, 
l’activitat empresarial, o també hem flexibilitzat algun requisit com és que poden accedir-hi 
també comerços o petites empreses que tinguin fins a...quan al 2019 van fallar dos. Però, 
al final, la voluntat del govern... 

Sr. Alcalde:
Sr. Jordi, es torna a tallar ara. Ens hem quedat amb “la voluntat del govern” i esperem que 
no tinguem problemes per expressar-la. Sr. Jordi, bueno... No, Sr. Jordi, 

Sr. Raventós:
La voluntat del govern ha quedat congelada.
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Sr. Alcalde:
No, no, no, la voluntat del govern és serena i és meditada i, per això, s’ha d’expressar bé. I 
tant, i tant que sí. Bé, ara mateix ja ni imatge, pràcticament. El que sí que podríem fer, 
Jordi, com estàs...no se’t veu, apaga la càmera, que això és el que hem anat provant en 
algunes ocasions, resta-li potència i a veure si...no se t’ha escoltat des de...a partir de “la 
voluntat del govern” i estem ansiosos de conèixer-la tots. 

Sr. Enseñat:
Se’m sent ara?

Sr. Alcalde:
Ara, perfecte. Ara podem sentir la voluntat del govern.

Sr. Enseñat:
D’acord, d’acord, doncs, ho deixem sense càmera uns minuts per acabar explicant quina 
és la voluntat del govern amb l’aprovació d’aquestes bases de l’acompanyament digital per 
comerços i petites empreses i el que volem com a govern és acompanyar-los en la 
transició digital i que això els pugui ajudar en el seu creixement i en la sortida d’aquesta 
crisi que els ha portat la Covid-19 respecte de la seva activitat empresarial.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, jo crec que ha quedat clara, permeti’m el comentari, però ha quedat clara 
la voluntat del govern, per tant, hauríem de...estava llegint el comentari del Sr. Raventós, 
que això de tenir varis canals per expressar la veu o l’opinió, això no està recollit en el 
ROM tampoc, val a dir, bé, queda entre nosaltres i entre els regidors. Passaríem a la 
votació d’aquest punt. Entenc que no hi ha un segon torn d’intervencions, més enllà 
dels...sí, perdó, la Sra. Aroca em diu que sí per paraula del segon torn. Endavant. Sí que hi 
ha un segon torn. Endavant, Sra. Aroca.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo només dir que la flexibilització dels requisits per accedir a les subvencions de 
vegades poden portar-nos a un mal ús de les subvencions i dels recursos públics. Jo crec 
que flexibilitzar quan parlem de diners que tots els molinencs paguen amb els seus 
esforços d’impostos, hem de vigilar perquè de vegades ens porten a això, a subvencionar 
empreses que no tenen una història darrera o a comerços que no tenen una història al 
darrere i que potser tanquen en quatre mesos, aquests diners s’hauran perdut, o coses així 
perquè aquestes coses passen perquè sabem que hi ha negocis a Molins de Rei que 
obren i tanquen en poc temps. Per tant, jo crec que demanar un històric a un comerç per 
poder accedir a uns recursos, demanar-los que no acomiadin, que no facin fora a la gent, i 
demés són requisits que jo crec que han de ser els mínims per a qualsevol base de 
subvencions que puguin, que impliquin diners a canvi. Per tant, jo crec que simplement era 
fer aquest comentari que la flexibilització la fem amb la voluntat d’arribar a més gent, 
potser, però jo crec que hem de tenir cura del que realment estem fent i què és el que 
busquem i, de fet, el que busquem amb les subvencions perquè, crec que ho ha dit el 
Gerard, el retorn de les subvencions, l‘èxit d’aquestes entitats, d’aquests comerços, 
d’aquests autònoms o d’aquests negocis, la supervivència, l’ampliació jo crec que són 
qüestions en les que hem d’estar molt a sobre i de les que hem de tenir un retorn per saber 
si realment les nostres bases funcionen i estan dins de les necessitats de la vila en aquests 
moments.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que em consta que no hi ha cap punt, no sé si el Sr. Jordi Enseñat 
vol afegir alguna cosa més o passaríem a la...no, em diu que no. Doncs, passem a la 
votació d’aquest punt 13 de l’ordre del dia. Votació punt 13.

VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 16 3 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 16 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4) i C’s (1), 3 vots en contra de la CUP (3) i 2 
abstencions de Molins Camina – Podem (1) i de MEC (1).

14.- Aprovació de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. 

DICTAMEN

“El Servei de Creació d’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei dóna suport a tots els 
emprenedors de la vila i de les zones limítrofes al municipi per la creació i posada en 
marxa d’una nova activitat econòmica.

Els últims anys s’ha incrementat considerablement el número de persones que s’adrecen 
al nostre servei per obtenir informació i assessorament per la creació d’una nova activitat 
econòmica, i la majoria de les persones que finalitzen els plans d’empresa s’estableixen 
com a autònoms.

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 
d’octubre de 2013, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la 
convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds a partir 
de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 30 de setembre de 2014.
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El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de 
desembre de 2014, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la 
convocatòria per l’atorgament, obrint-se un termini  per la presentació de sol·licituds a partir 
de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 30 de setembre de 2015.

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer 
de 2016, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, 
obrint-se un termini  per la presentació de sol·licituds a partir de l’aprovació definitiva de les 
bases fins el dia 30 de d’octubre de 2016.

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener 
de 2017, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, 
obrint-se un termini  per la presentació de sol·licituds a partir de l’aprovació definitiva de les 
bases fins el dia 30 de novembre de 2017.

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 
2018, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, 
obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds a partir de l’aprovació definitiva de les 
bases fins el dia 30 de novembre de 2018. 

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 
2019, va aprovar inicialment les bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la 
posada en marxa d’una activitat econòmica, i va aprovar la convocatòria per l’atorgament, 
obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds a partir de l’aprovació definitiva de les 
bases fins el dia 30 de novembre de 2019. 

Atès que un dels objectius de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila és 
incrementar l’activitat econòmica de Molins de Rei, coordinant i compartint les accions de 
reactivació econòmica que es realitzen a la vila per garantir la creació i el manteniment 
dels llocs de treball de qualitat. 

Des del Servei de Creació d’Empreses s’ha detectat que a més de la necessitat de les 
persones emprenedores que s’estableixen com autònoms de bonificacions i/o reduccions 
de les quotes mensuals a la Seguretat Social del RETA, també existeix la necessitat d’ajuts 
pel finançament de despeses de tràmit de constitució de l’activitat i altres despeses 
relacionades amb el local de negoci.

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es vol donar resposta a aquesta necessitat.

Des del Negociat d’Empresa s’han actualitzat les Bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a 
autònomes a Molins de Rei, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. 
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L’objecte d’aquestes bases reguladores és incentivar la creació del propi lloc de treball per 
part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o persones que ubiquen la 
seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms 
per desenvolupar una activitat empresarial o professional.

Les bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes 
mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a 
la posada en marxa d’una activitat econòmica, compleixen les normatives vigents per 
adjudicar les subvencions, conforme el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa, i 
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió ordinària de data 25 de gener 
de 2018.

Atès que consta a les bases reguladores l’aplicació pressupostària (5200.433101.47000) 
“Subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms”, dels 
pressupostos de l'Ajuntament de Molins de Rei, per l’any 2020, que s’especifica l’import 
màxim corresponent a l’atorgament d’aquesta subvenció.

Atès que l’article 16 de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions preveu 
l’aprovació d’unes bases específiques reguladores de les subvencions de què es tracti i 
inclou els extrems mínims que han de contenir.

Atès que l’article 17 de l’Ordenança esmentada especifica que l’aprovació de les bases 
específiques és competència del Ple de l’Ajuntament i marca el seu procediment.

Atesos els articles 17 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
i l’article 124.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis.

Atès l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

Atès l’informe proposta firmat en data 15 de maig de 2020 per la cap del Negociat 
d’Empresa informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per l’assessora 
jurídica en data 15 de maig de 2020. 

Per tot l’exposat més amunt, el Sr. Alex Herrero Basange, president de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila, proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Desenvolupament Estratègic de la Vila, l’adopció del següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de 
subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms 
(RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Segon.- Aprovar la convocatòria per l’atorgament de subvencions de les quotes mensuals 
del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada 
en marxa d’una activitat econòmica obrint-se un termini per la presentació de sol·licituds a 
partir de l’aprovació definitiva de les bases, fins el dia 31 de juliol de 2021. 

Tercer.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant 
inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis 
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de la Corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o 
reclamacions que es considerin convenients. Un cop publicat l’anunci en el BOPB, 
s’inserirà anunci al DOGC amb extracte de la publicació al BOPB.

Quart.- Determinar que un cop finalitzat el termini d’informació pública sense haver-se 
presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’ulterior acord.

Cinquè.- Remetre la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa 
d’una activitat econòmica, i les resolucions de concessió, un cop finalitzades a la "Base de 
Datos Nacional de Subvenciones", d'acord amb l'article 18 de la Llei General de 
Subvencions, amb la documentació i requisits de l'article 20 de la mateixa Llei.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt, ara, 14, aprovació de les Bases reguladores específiques de la 
convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica 
i fa la presentació d’aquest punt també...ara, no recordo...el Sr. Jordi Pradell, exacte.

Sr. Pradell:
Presenta el punt 14.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula la Sra. Ana Aroca.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo agraeixo, primer, al regidor Pradell les dades que ens va donar, que en un 
primer moment en la Informativa no se’n disposava i, després, sí que es va prendre “en 
sèrio” donar-nos i passar-nos aquesta informació, cosa que és d’agrair. Però, una mica, 
reproduiré el discurs que he fet en les bases de les anteriors, el punt de les bases 
anteriors, perquè jo crec que les dades que hem tingut fins ara no són extrapolables a la 
situació actual que estem travessant i que vindrà. Per això, jo el que demanava amb la 
meva primera intervenció era primer veure on estem i cap on volem anar, dissenyar un pla 
que em consta que és voluntat del govern dissenyar un pla integral de consens, a més, 
amb totes les forces polítiques sobre com plantegem els propers mesos, els propers 
pressupostos i com enfrontarem com a vila la crisi actual i la futura i, a partir d’aquí, 
dissenyar les bases de subvencions que calgui per enfrontar tots junts aquesta crisi. Per 
tant, crec que no és moment de revalidar bases d’anys anteriors, basant-nos en xifres 
d’anys anteriors quan crec que no són per res extrapolables. Per tant, nosaltres ens 
abstindrem també en aquest punt.

Sr. Alcalde:
Marcel López, endavant.

Sr. López:
Gràcies. En el mateix sentit que hem votat el punt anterior, veiem important mantenir 
iniciatives com aquestes i més en aquest moment tan especial i complex. L’ajuntament ha 
de ser el motor que empenya a vilatanes i a vilatans a dur a terme els seus projectes 
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emprenedors, doncs, en el futur, seran la base econòmica de la petita i mitjana empresa 
molinenca. Hi votarem a favor convençuts que aportarà importants beneficis.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. No tinc cap paraula més demanada de moment No veig ningú 
més, per tant, Sr. Pradell, si volgués tancar aquest primer torn d’intervencions. 

Sr. Pradell:
Agraeixo el to dels intervinents i jo, a la Sra. Aroca, li agraeixo també el to i la bona voluntat 
però lamento dir-li que el passat el coneixem; el futur, encara no. Llavors, aviam, podem 
aventurar-nos a fer algunes hipòtesis però l’únic que podem basar-nos és en l’experiència 
que tenim. I, en aquest cas de Molins de Rei no és bona. De totes maneres, quedem 
oberts a qualsevol proposició que pugui enriquir les futures bases o les futures 
subvencions.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, si no hi ha cap intervenció més i no em consta, passem a votació. Votació 
punt 14.

VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 19 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), la CUP (3) i C’s (1) i 2 abstencions de Molins 
Camina – Podem (1) i de MEC (1).

C – MOCIONS

15.- Moció del Grup Municipal d’ERC de Molins de Rei-Acord Municipal amb mesures 
de suport per al sector comercial, de la restauració i petita i mitjana empresa.

MOCIÓ
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“L’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ha generat uns escenaris que han evidenciat 
mancances prèvies en recursos i infraestructures, i poca coordinació i col·laboració en tots 
els nivells. Durant aquest temps de confinament, ERC s’ha posat a disposició de l’equip de 
govern. Ara, quan comencem a sortir de l’aïllament i ja es visualitzen les conseqüències de 
l’aturada, és el moment d’impulsar accions en tots els àmbits per no fer tard. 
Les administracions, i especialment la local, ens hem de posar al costat de la ciutadania 
per donar-los suport en les seves necessitats socials, econòmiques i de tota mena. Per 
això és indispensable poder comptar amb el romanent del pressupost del 2019, amb el 
100% si cal, i agilitar recursos perquè el retorn a les activitats de tot tipus sigui al més aviat 
possible, però, sobretot, aprofitant per millorar o canviar el que consideràvem normal 
abans de la pandèmia.

Atès que en el Ple anterior, l’equip de govern ja va dir que es treballaria conjuntament per 
sortir d’aquesta crisi.

Atès que nosaltres mateixos vam proposar la creació d’una taula amb participació de tots 
els agents implicats a la vila per abordar la crisi des de tots els àmbits. 

Atès que hi ha demandes del col·lectiu del comerç i la restauració que s’han de decidir ja.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Acord Municipal fem un pas més en la col·laboració i 
proposem les mesures següents:

Primer.- Aprofitant les inversions que s’han fet en Comunicació, elaborar un mapa 
interactiu, aplicatiu o qualsevol eina similar de serveis i comerços de la vila i difondre’l des 
dels mitjans municipals.

Segon.- Organitzar una campanya, conjuntament amb les associacions econòmiques 
implicades, de promoció del comerç local.

Tercer.- Crear una línia d’ajuts, complementària a la de la Generalitat, per a autònoms 
afectats per la COVID-19.

Quart.- Ampliar el programa de subvencions per a autònoms i per a la creació de llocs de 
treball a les empreses.

Cinquè.- Impulsar un programa de microcrèdits per a autònoms i petites i mitjanes 
empreses locals.

Sisè.- Crear una línia d’ajuts per al pagament de l’IBI, l’impost metropolità i lloguers per a 
autònoms i empreses que hagin vist perjudicada la seva activitat per la COVID-19.

Setè.- Bonificar una part de la taxa de residus comercials i industrials.

Vuitè.- Condonar les taxes de les terrasses de bars i restaurants per a tot el 2020.

Novè.- Incorporar una modificació temporal a les ordenances per tal que els establiments 
amb poca capacitat interior i possibilitat de posar alguna taula a l’exterior, ho facin 
excepcionalment durant el 2020, amb la possibilitat de revisar per al futur la seva situació 
en aquest aspecte.
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Desè.- Revisar la possibilitat d'ampliació o creació d'espais de terrassa, per poder 
compensar al màxim la pèrdua d'espai intern, d’acord amb les normes que exigeixen 
mesures de separació excepcionals entre les persones.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara, en aquest cas, ja passaríem a la part de les mocions. Veig que, no sé si el Sr. 
Interventor em sembla que vol...està fent gestos com per marxar. Si no els fa res, 
abandona el ple. Doncs, endavant perquè pot abandonar el ple. Quedarien mocions, 
declaracions i una renúncia. Moltes gràcies. Ara sí, passem, per tant, com deia, al bloc de 
les mocions. En primer lloc, el punt 15, moció del Grup Municipal...aquí m’hauran de 
rectificar perquè crec que, del que vam pactar ahir, algun grup, en alguna moció, s’hi ha 
afegit. Per tant, el que demanaria, potser, és que m’ho facin... Entenc que no és en la 
primera, el punt 15, si fos en una altra i m’ho poden posar en el xat, els hi agrairia per 
facilitar la tasca, si us plau. Ara sí, per això, fem el punt 15, que és la moció del Grup 
Municipal d’ERC de Molins de Rei amb mesures de suport per al sector comercial de la 
restauració i petita i mitjana empresa. És així?

Sr. López:
Sí, correcte.

Sr. Alcalde:
D’acord, doncs...

Sr. López:
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Marcel. No hi ha cap paraula demanada en aquesta moció. Ara sí. Sr. Ros, 
endavant.

Sr. Ros:
Perdó, se m’havia passat posar-ho al xat. La CUP votarem a favor d’aquesta moció, 
entenem que totes les mesures que, al final, puguem fer per intentar subvertir la situació de 
crisi que enfrontarem seran, com a mínim, necessàries. Sí que és cert també que és una 
moció una mica genèrica, no? Fa unes crides a disposar de recursos per autònoms, 
etcètera, al final, és algo que estàvem parlant ara. Hi ha diversos punts d’aquesta moció 
que podríem interpretar com que ja s’estan fent. Ja estem a disposició del romanent a 
Molins de Rei, en la seva enorme majoria; amb les terrasses ja s’han ampliat els espais, 
s’han pogut també buscar espais perquè els bars puguin mantenir una mica la recuperació 
amb una disposició d’espais suficient, les taxes de l’ocupació de l’espai públic per 
terrasses, ja s’ha dit des del govern i com hem comentat diversos cops, quedaran 
suspeses. Però sempre està be fer l’aportació d’algunes propostes. Sí que vam fer una 
certa desvaloració nosaltres en com es plantejava la genèrica...augment d’espai per 
terrasses. L’espai públic és un espai que és de totes, quan el cedeixes a un bar el 
privatitzes, de certa manera, a que només el puguin fer servir les persones que pagaran 
per posar aquella taula allà i li treus al vianant, li treus a la persona que està allà, que 
podria fer disposició d’aquest espai. Per tant, creiem que és molt important tenir una 
perspectiva sempre en aquesta línia i no oblidar-ho en les mocions que fem de que l’espai 
públic és de totes i, només quan sigui el cas de que sigui 100% compatible, s’ha de cedir a 
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negocis privats com poden ser bars encara que a tots ens agraden els bars i seguim 
defensant que hi hagi espais per això però s’ha de fer no a discreció, s’ha de mirar que 
l’espai sigui adequat també perquè l’ús de terrasses és perillós en generar conflictes amb 
els veïns. És un tema que sempre esclata en un poble perquè la conciliació entre les ganes 
de disposar d’espais de terrasses i la conciliació laboral de vegades d’haver d’anar a 
dormir d’hora perquè...i tenir gent a les terrasses de sota és difícil. Creiem que és 
imprescindible que quan es fan aportacions d’aquestes tinguin aquesta perspectiva perquè 
el conflicte de l’espai púbic és múltiple i sempre s’ha de vigilar com es planteja. Moltes 
gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies a tu, Carles. Ara tindria la paraula la Sra. Ana Aroca.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres voldríem votar a favor de la moció i, per fer-ho, agrairíem fer votació 
separada de, com a mínim, dos punts dels acords. Parlaríem del punt cinquè i del punt 
vuitè amb els quals no estem d’acord i, per tant, si es pogués fer aquesta votació 
separada, nosaltres votaríem a favor de tota la resta de la moció entenent que haurem de 
debatre també entre totes com encarem tota aquesta situació i que moltes d’aquestes 
propostes es poden incorporar perfectament a tot el que vindrà, això sí, amb informes 
tècnics que diguin el com i el perquè. Perquè, per exemple, parlem d’incorporar una 
modificació temporal d’una ordenança per permetre algo que no es permet, que jo entenc 
que no es permet per un motiu tècnic i, per tant, jo crec que no es pot dir tan alegrement. 
Però, com apunts vermells, sí que posaríem el punt cinquè que no entenem que un 
ajuntament hagi de donar microcrèdits i el punt vuitè que tampoc no entenem que s’hagin 
de condonar les taxes a les terrasses quan els bars i restaurants tindran terrasses durant 
aquest any, es beneficiaran d’elles, assentaríem un precedent molt perillós, jo crec; i, a 
més, quan tenim, quan encara no tenim una veritable tarificació social en tota la nostra 
xarxa d’impostos i taxes i preus públics, doncs, no ens sembla de rebut precisament que 
siguin aquestes les que s’hagin no de rebaixar o subvencionar com s’ha fet recentment, 
com ha fet el govern, una rebaixa del 75%, sinó directament condonar tot el 2020 la taxa 
de terrasses, per tant, no estem d’acord. Per tant, demanaria als companys d’Esquerra que 
acceptessin aquesta esmena de fer aquesta votació separada dels punts cinquè i vuitè.

Sr. Alcalde:
Doncs, ara seria el torn del Sr. Gerard Corredera. Endavant.

Sr. Corredera:
A veure, jo una mica agafant el fil que deia l’Ana, al final, també no veiem, també 
demanem votar els punts per separat i també el punt vuitè també ens genera algun dubte 
perquè, al final, acabem sempre en, o sigui, acabem impulsant sempre cap a una zona, 
cap a una part de la població i ens oblidem de la resta i, llavors, també crearíem 
precedents perquè què passa amb les altres taxes i amb tots els altres. Al final, és crear 
línies d’ajuts amb l’IBI, crear línies d’ajuts però sempre al comerç i al petit empresari que, al 
final, no ens oblidem, si sobreviuen, no serà gràcies a aquesta línia d’ajuts del pagament 
de l’IBI sinó de la capacitat que tinguin els molinencs i molinenques de fer ús dels seus 
negocis. I jo crec que s’ha d’anar amb compte, s’ha d’anar amb cura, de realment a qui 
ajudem i per què ajudem i, després, quin retorn té la societat d’aquesta ajuda a les 
empreses i als empresaris. Una mica això, nosaltres també votarem a favor de molts punts 
però també agrairíem poder votar per separat. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Jo, ara, ara tindria la paraula la Sra. Laia Cassauba. Endavant.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Lo primero de todo, a nosotros también nos gustaría votar por separado el punto 
cinco ya que la idea de microcréditos en general no es un término que nos acabe de 
gustar. Creemos que los microcréditos, en general, por su faceta han traído muchos 
problemas a mucha gente que los ha pedido y, al final, han generado más deudas que 
problemas que han solucionado. Por otra parte, creo que todos los demás puntos, bueno, 
personalmente, nuestro grupo, estamos de acuerdo. Creemos que es una moción buena, 
que puede ayudar. Obviamente, entendemos los puntos, lo que ha comentado el Sr. Ros 
porque es verdad que la vía pública es de todos pero, al fin y al cabo, también hay que 
hacer un balance en el sentido de que todo el mundo pone un granito de arena para que 
los pequeños comercios y los bares puedan seguir estando abiertos y no tengan que cerrar 
definitivamente. Así que, por ello, si pudiésemos votar por separado el punto cinco, 
votaríamos a favor de todo lo demás. Gracias.

Sr. Alcalde:
Ara seria el torn d’intervenció que m’ha demanat el senyor... Sí, s’està generant un debat i 
jo faig una reflexió perquè, permeti’m, de d’anar generant, moderant el debat amb la 
complexitat que representa la virtualitat, alhora també he de moderar i estar pendent del 
xat que es van expressant opinions i ja els dic que s’està generant una situació que serà 
de difícil resolució. I la reflexió és la següent; estan demanat votació per separat tres grups 
municipals unipersonals que ja han fet la seva reflexió com a grup, segurament. Però 
pensin que hi ha una resta de grups que ara mateix ho tenen difícil, que venien amb un 
posicionament i segurament ara ho tindrien difícil si s’accepta aquesta votació per separat. 
Per tant, bé, jo crec que. abans d’avançar el debat, segurament, el grup ponent hauria de 
clarificar si hi haurà acceptació o no d’aquesta votació per separat.

Sr. López:
Per nosaltres no hi ha cap inconvenient en què es votin punts per separat.

Sr. Alcalde:
Doncs, a partir d’aquí, ja els dic que segurament tenim una situació la resta de grups que, 
com poden pensar, és de difícil solució que, com a mínim, necessitarem un recés de cinc 
minuts. Ja els hi dic perquè ara és molt difícil gestionar des de la distància un 
posicionament diferent del que ja havíem considerat i en aquest cas ens hagués agradat, 
segurament, tenir-ho abans. Si els sembla, la proposta és fer el recés, perdó, Sr. Miguel, 
és que, gestos, xat...situació complexa. 

Sr. Zaragoza:
Queden dues paraules, com a mínim, abans del recés.

Sr. Alcalde:
Sí, sí. Està claríssim, és el que anava a dir, tot i que segurament el procediment podria 
arribar a canviar però els demano una certa flexibilitat en aquest cas. Faríem aquesta 
ronda de finalitzar les intervencions i, segurament, després els demanaria un recés per 
tornar a situar el posicionament de la resta de grups. Per tant, Sr. Pep Puiggarí, endavant.

Sr. Puiggarí:
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Gràcies, alcalde. Una mica amb les dificultats que expressava be l’alcalde de les 
demandes que hi ha, nosaltres, en el plenari, el govern ens trobàvem una mica en aquesta 
situació. Era una moció que ja ho heu dit la resta de companys abans, l’heu qualificat com 
a genèrica, com a perillosa, que hem d’anar amb compte, heu fet avisos i una mica, com 
que aquesta sensació també l’hem tingut com a govern municipal, i al final pel que hem 
optat és, escolta, mira, és una moció que no està mal però “no está mal no está bien”, 
llavors, vam optar perquè, al final, hi ha una incongruència en el primer punt. Fa uns dies, 
el grup municipal que la presenta feia una crítica bastant contundent als 20.000 euros que 
el govern volia posar en Comunicació i ara demana que els utilitzem per una acció, cosa 
que segurament està molt bé però aquells 20.000 euros que vam decidir posar en aquell 
moment no són 20.000 euros d’un brindis al sol, nosaltres ja sabíem per a què els volíem. 
Si volem fer això que pot estar bé, hi hem de ficar més diners, cosa que ja avançava el 
nostre primer tinent d’alcalde segurament amb certa visió, ja va dir “eh! nosaltres, si la cosa 
segueix així, encara haurem de posar més calés”, ara li haurem de donar la raó al que va 
dir fa dies enrere. Llavors, clar, primer punt, incongruència. Després, el cinquè punt, que ho 
han destacat diversos grups, nosaltres ens hi sumem. Al final, hi ha un concepte que és el 
cost d’oportunitat que, al final, si l’administració pública de l’ajuntament decidim fer de 
banc, aquests diners que deixem, els deixem de poder utilitzar per alguna altra cosa, per la 
que sigui. Llavors, en aquesta línia, per no perdre aquest cost d’oportunitat de fer de banc 
que no ens cal, els bancs que ens deixin els calés, nosaltres, ostres, si podem ajudar, 
ajudem amb els interessos o ajudem a minvar els costos d’aquests préstecs però no fem 
nosaltres de banc, el banc que ho facin els bancs i així no perdem el cost d’oportunitat com 
a administració que, si una cosa tenim, és que diners no ens en sobren, menys en aquesta 
situació i menys segurament amb mocions com aquestes que demanen molt gasto, molt 
gasto, molt gasto però, al final, s’ha de fer un balanç. També ens sumem al punt vuitè, 
també hem de tenir un punt de proporcionalitat perquè dir “sí, condonem el 100% de les 
terrasses durant tot el 2020”, vale, però, a partir d’aquí, on posem el límit? Tots els 
impostos que hi ha i que es condonen on els posem perquè, vale, sí, aquest sí i quins no? 
Quins diem que no? Al final, ens falta molta concreció. Per sort, moltes de les accions o la 
gran majoria són accions que ja hem treballat, que hem intentat ser àgils, segurament, no 
perfectes, ho comentàvem a la Comissió Informativa. També sobta una mica la posició de 
certs grups que hi havia a la Comissió Informativa quan vam explicar des del govern totes 
les accions que estàvem fent, precisament, amb la restauració, amb el comerç en aquests 
dies de Covid i amb la celeritat que el moment demanava. Va haver-hi molta queixa, molt 
dubte i, ara mateix, es sumen a votar a favor de la moció. Celebro que hagin canviat 
d’opinió aquests darrers dies, no sé si perquè realment hagin pogut parlar amb els 
restauradors afectats i això, una mica, els hi ha donat un punt de realitat o no, però la 
veritat és que celebro on fa uns dies en privat hi posaven molta queixa i es posaven molt 
durs sobre la taula i ara, en públic, el discurs canvia radicalment. Nosaltres, en general, ja 
et dic, la moció, amb els seus punts en complert, no la podem votar a favor perquè “no está 
mal pero no está bien”. Si, a partir d’aquí, fem el segmentat dels punts, pues, n’hi haurà 
alguns que sí i altres que no.

Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Nosaltres creiem que és una moció, hem tingut un debat intens dintre del govern, 
crec que és una moció tremendament oportunista, és tremendament oportunista. És a dir, 
crec que nosaltres, en totes les reunions que hem tingut durant aquest període de la Covid, 
en les reunions de portaveus els hem anat explicant què volíem fer, cap a on volíem anar, 
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com veiem el present, com veiem el futur, crec que ja hi havia moltes accions que ja 
anaven explicant que duríem a terme. Jo, en aquelles reunions, jo no vaig veure cap 
proposta per part del portaveu del grup d’Esquerra Republicana, per tant, ens hagués 
agradat que en un tema tan important com és el del nostre comerç, en un tema que crec 
que és un tema de vila, que és un tema que ens hi va a tots, doncs, haguessin hagut 
propostes directes cap al govern, escolta, com ens en podem sortir d’això? Què fem? 
Treballem de forma conjunta perquè això va de tots. Clar, jo, repassant molts dels punts en 
què, s’ha explicat i ho ha expressat perfectament el regidor de Comerç, hi ha molts punts 
que ja els estem duent a terme i, clar, aprovar una cosa que ja estem fent és com si vostè 
ens diu a nosaltres què és el que hem de fer. Clar, inversions de Comunicació, ja els hi 
vaig dir jo, en feia referència el regidor de Comerç, ja els vaig dir que aquest seria un 
element clau en la proposta que crèiem que des del govern havíem d’ajudar el comerç i per 
això vam editar un primer vídeo en què crèiem que el primer pas que s’havia de fer era el 
de conscienciar la gent de Molins de Rei de que s’ha de comprar a Molins. “A Molins, 
millor”, aquest és l’eslògan que ha d’emmarcar una campanya de comunicació 
[Inintel·ligible, 02:49:12] jo crec que s’ha de posicionar molt clar que la gent hem de fer 
aquest canvi de xip, com parlàvem abans amb el punt sobre els residus, on també hem de 
fer pedagogia, hem de fer campanyes perquè la gent tingui aquesta voluntat de comprar de 
forma constant al nostre municipi. És l’única manera de que ens en sortim tots plegats i 
això, per tant, va de salvar el comerç en la seva totalitat. Serà complex, serà molt dificultós 
però ho estem intentant, I, en aquest sentit, creiem que moltes d’aquestes propostes que 
vostès ja fan no delimiten res i, en canvi, són accions que nosaltres ja estem impulsant. El 
tema dels microcrèdits, el mateix que ha comentat el regidor, està clar que nosaltres 
creiem que no hem de fer de bancs, sí que aquí hagués estat una bona opció, 
possiblement, intentar finançar els interessos, això haguéssim dit “home, doncs ja va en la 
línia del que nosaltres possiblement pensem i és una bona oportunitat per ajudar els 
nostres comerços”. Línies d’ajuts a l’IBI, ens hem afartat d’explicar que no deixarem a 
ningú enrere i hem dit, i jo ho he dit també a la ràdio, que farem microcirurgia perquè la 
voluntat d’aquest govern, i és ferma i decidida, és que ningú es quedi en el camí. I abans 
fèiem esment a propostes, perdó, a punts en els que recolzàvem ajuda de tecnologies 4.0 
en els comerços, escolti, és que va d’això, es ajudes les necessitem ara, els diners els hem 
de posar ara. Això no va de posar-los d’aquí sis mesos, els ajuts els hem de fer ara i no 
amb unes bases que fins que no es publiquen, fins que no es treuen, no es poden acabar 
aprovant i, per tant, no es poden començar a recolzar. Escolti, ha de ser ara quan ho hem 
d’aprovar i ara és quan aquest municipi s’ha d’arremangar les mànigues i treballar de 
forma conjunta per tal de que anem tots a la una perquè això va de salvar-nos tots. Ho vam 
comentar i ho hem dit, hem tingut la crisi sanitària que encara no hem deixat enrere, 
tindrem la crisi econòmica, que ja l’estem començant a patir, i acabarem tenint la crisi, 
després, social i, per tant, estic convençut que en aquest sentit aquest govern estarà a 
l’alçada com va estar en el seu oment. Per tant, nosaltres no podem recolzar aquesta 
moció sent conscients de que molts d’aquests punts que fa en la seva moció i que no ens 
aporta res de nou en el que ja estem fent, doncs, no té cap sentit que la recolzem.

Sr. Alcalde:
Senyor...a veure, s’està generant, Sr. Marcel López, seria ara l’ocasió de fer un tancament 
Torno a dir, si volgués tancar el primer torn d’intervencions. Jo recordo, perquè algú ho 
està demanant pel xat, en les mocions només hi ha un torn d’intervencions, només n’hi ha 
un. Entenc l’excepcionalitat que s’està generant amb els dubtes de la votació i, per tant, no 
hi ha cap problema si és respecte a com quedaria la votació a partir de la intervenció del 
regidor, no sobre el fons de la qüestió, sinó sobre la dinàmica de la votació, sí que podríem 
obrir un segon torn d’intervencions. Sr. Marcel, endavant.
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Sr. López:
Gràcies. Volia remarcar que, tal com se’ns ha demanat, podem votar els punts apart. Crec 
que és important si així us podeu, tots els grups es poden [Inintel·ligible, 02:52:51]. Però 
volia remarcar algunes qüestions que s’han posat aquí damunt de la taula, començant pel 
fet de la temporalització dels actes i de les iniciatives que cadascú ha tingut. Jo crec que 
en nom d’Esquerra Republicana haig de defensar el fet de que nosaltres vam posar una 
campanya en marxa abans de que sortissin totes les accions de govern i sense 
desmerèixer el que es parlava o es deixava de parlar dins de les reunions de portaveus 
que vam mirar de participar activament en tot allò que vam poder i que sabíem i sabíem en 
aquell moment que se’ns transmetia. Per tant, hem mirat de fer-ho, d’acostar-nos-hi i crec 
que no és qüestió d’oportunisme i tampoc és qüestió de ser genèric o no, fins i tot ho 
podem ser, vull dir, accepto aquesta qualificació però, en fi, quan la vam redactar i quan la 
vam posar en marxa, estem parlant de quatre setmanes enrere, per tant, l’únic que volíem i 
no és...insisteixo, no oportunisme sinó era l’espai, l’ocasió correcta en el tempo adient per 
la situació que estàvem vivint fa quatre setmanes, com a tits ens ha passat, al govern fins i 
tot li ha passat que ha actuat quatre setmanes enrere d’una manera i després ha anat 
resolent coses, lo qual és admirable. Els companys de la CUP que parlaven de l’espai, és 
totalment comprensible, Carles, jo entenc el que reclameu quant a l’espai públic. És un 
espai que s’ha de donar als ciutadans, a les molinenques i als molinencs però també hem 
d’entendre l’excepcionalitat del moment que ens ha d’acostar a solucions que de vegades 
no són exactament aquelles que ens agradarien en teoria. Ens hem d’adaptar al moment i 
hem de fer-ho pel benefici de tots perquè, al cap i a la fi, les molinenques i els molinencs 
també gaudiran d’aquest espai, al cap i a la fi. Pel que fa a la condonació de la taxa de 
terrasses, voldria recordar que hi ha molts municipis al nostre entorn que ho han fet i que 
ho han fet fonamentats, fins i tot, en la seva ordenança municipal i que, fins i tot, l’han 
modificat l’ordenança municipal de forma temporal fins a final d’aquest any, per tant, ho 
podem fer i ho han fet durant el temps de confinament més profund on allà no podíem 
sortir ningú i ja preveient aquesta situació. A veure si no em deixo res més però crec que 
estaria per aquí. Voldria agrair a tots els companys pels comentaris fets però, sobretot, 
tingueu en consideració el fet de que quan ho vam posar en marxa ja en fa quatre 
setmanes i, fins i tot, el decret del govern que pot tenir inspiració o no en el que nosaltres 
hem fet però sí ha vingut més tard que la moció que hem posat. Per tant, els agrairia que 
respectessin aquests tempos en la seva composició d’això i nosaltres insistim en la 
flexibilitat de votar els punts apart i de moment ho deixo aquí. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Bé, torno a dir. Estem en una situació inèdita en un ple, torno a dir, virtual, on hem acabat 
el primer torn on s’ha modificat la votació, on hi ha intervencions demanades de segon 
torn. Jo crec que, si no diuen el contrari, i sense saber si hi ha precedent, faria aquesta, 
donaria aquest segon torn d’intervencions, evidentment. La Laia és la primera que havia 
demanat la paraula i, a partir d’aquí, crec que alguna altra proposta o comentari podrà 
venir. Laia, endavant.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Sobre todo quería...o sea, he pedido el segundo turno porque quería contestar a 
un par de cosas que, la verdad, me han parecido desafortunadas. Primero, contestarle al 
Sr. Puiggarí que usted eche en cara a grupos que hayan cambiado de opinión de una 
reunión que se tuvo en privado al pleno de hoy, solo recordarle que solo los tontos no 
recapacitan y creo que justamente es algo que es admirable que los grupos políticos 
puedan volver atrás en sus ideas y recapacitar para cambiar su voto o su opinión, me 
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parece una falta de respeto increíble. Segundo, también se ha dicho algo sobre el dinero 
en Comunicación. Obviamente, aquí prácticamente toda la oposición votó en contra de ese 
dinero tan exagerado en Comunicación y lo que ha hecho únicamente Esquerra, creo, es 
que como veían ese dinero necesario, han dicho “pues ya que no lo encontramos 
necesario y no sabemos para qué se va a usar, pues, por lo menos, en nuestra moción lo 
utilizamos para hacer algo que pasa nosotros nos parece [Inintel·ligible, 02:58:22] perdón, 
me he equivocado. Y, luego, también contestarle al Sr. Ramon. ¿Oportunista? Que usted 
diga a un partido político o a cualquier otra persona oportunista, o sea, le recuerdo que 
usted, cuando vio la oportunidad de sentarse en el gobierno, tardó un segundo y medio, 
por favor, ¡oportunista! En fin, aparte de esto, también volver a decir que si se 
votan…gracias por dejarnos votar por separado, votaremos en contra del punto número 
cinco pero votaremos a favor de todo lo demás porque, obviamente, como también quería 
decir pero ya lo ha dicho Marcel, la moción salió antes que la propuesta de gobierno y, por 
lo tanto, me parecería ilógico no votar a favor. Gracias.

Sr. Alcalde:
El Sr. Pep Puiggarí, endavant.

Sr. Puiggarí:
Gràcies, alcalde. Hi ha moltes coses admirables en aquesta vida i una és opinar de 
reunions i converses on no s’era present i això, realment, també [Inintel·ligible, 02:59:29] 
no passa res, no passa res, però que té certa admiració opinar de converses, jo no dic que 
no, que estigui justificat o no, però opinar de converses o de llocs on no s’hi ha estat també 
té el seu punt d’admiració i jo també el vull destacar. El canvi d’opinió està molt bé però no 
em refereixo a que el canvi està bé, em refereixo al que...jo el que critico és defensar una 
opinió en privat i uns handicaps i, després, en públic, dir-ne una altra perquè l’opinió 
segurament que va expressar en aquella reunió la segueix mantenint perquè ja ho ha fet 
en la seva intervenció, ja ho ha avisat dels contres i dels perills que hi havia, o sigui, 
l’opinió no ha canviat. Simplement una mica que s’alça la veu en diferent to depèn de si és 
en privat o si és en públic i això és una mica el que jo em queixo i el que jo remarco que 
crec que és un error. I el tema dels tempos, Sr. López, vostès, quan presenten una moció, 
exceptuant aquest delay d’aquesta última setmana, vostès ja sabien que aquesta moció no 
sortiria a la llum o no es debatria o no seria efectiva fins al cap d’x setmanes. És a dir, el 
tema dels tempos, quan vostès presenten amb tantes setmanes d’antelació ja sabien que 
era un risc que podien córrer que, quan aquesta moció arriba, pot estar desfasada o pot no 
ser útil o pot no ser hàbil. No passa res, o sigui, jo crec que no és dolent però simplement 
heu d’acceptar el risc de presentar una moció amb dues setmanes vista sobre un tema tan 
delicat i, com vostè ja ha dit, al final hi ha moviments diaris, perquè, si algo hem patit el 
govern d’aquesta vila que hem estat en contacte amb la restauració i el comerç, —en molts 
àmbits però, dic aquest perquè és l’àmbit de la moció— precisament, de fer una reunió el 
dilluns i el dimecres haver de tornar-ne a fer una altra perquè els acords i els plantejaments 
i les línies acordades les havíem de modificar perquè ens havien canviat els plans. El 
tempo era una cosa que ja sabien que jugava, llavors, no s’excusin en això perquè ja ho 
sabien.

Sr. Alcalde:
Si no m’equivoco, ara té... Ja ha acabat, Sr. Puiggarí? Vale. Doncs, Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo volia intervenir en un segon torn per fer una mica d’advocada del diable però la 
Laia ja ho ha fet per tots, jo crec. Simplement, fer un parell de matisos perquè és que, al 
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final, algunes de les coses que diuen a les intervencions ens afecten a tots i ens afecten a 
totes les possibles intervencions i a tots els possibles debats que fem sobre les mocions. 
Jo crec que s’està sent una mica injust amb els companys d’Esquerra en el sentit de que 
totes les mocions o gairebé totes tenen un punt d’oportunisme, òbviament, i se li diu més 
que oportunisme, se li diu sentit de l’oportunitat. Les coses venen quan venen i les coses 
es presenten quan es presenten per diferents motius i el que jo crec que el govern ha de 
fer és, en comptes de prendre’s aquesta moció, que no és la moció que a nosaltres més 
ens agrada, eh! Som els que hem demanat la moció separada, hi ha punts que votarem 
segurament en contra i, si es fa punt per punt, igual ens abstenim en algun altre però sí 
que és cert que jo crec que és una bona manera de fer propostes al govern també fer 
servir les mocions, és una de les seves finalitats. Per tant, si algú presenta una moció amb 
propostes de vida, doncs, jo crec que les hem d’agafar com el que són, propostes de vida, 
no com a vendetta, estratègies de partit...és que aquí, no sé, fa una estona que em sembla 
que estàvem debatent d’altres coses diferents del punt de la moció, per tant, jo agraeixo 
als companys d’Esquerra que ens permetin fer aquesta votació per separat i també 
agraeixo o agrairia als membres del govern que es relaxin una mica i que es prenguin les 
propostes com, també, com a maneres de millorar la seva acció de govern que, en cap 
moment, jo crec que ha estat criticada en aquest sentit. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Té el torn el Sr. Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Bona tarda. Hem començat amb el debat d’una moció i hem acabat fent propaganda del 
que s’ha fet i el que no s’ha fet o del que sabem fer i el que no sabem fer i jo crec que, al 
final, una mica la moció té coses que són positives, coses que ja s’estan fent des del 
govern però, evidentment, és un mecanisme que té un grup per portar propostes i, quan 
les porta a proposta, després, l’equip de govern les està executant o les executa a 
posteriori, pues, bueno, la moció està presentada i ja està. A mi, ja et dic, hi ha alguns 
punts que costen perquè crec que sempre ens dirigim a una part de la població i ens 
oblidem de la resta i que, més enllà de discursos salvadors o discursos de rescat, el que 
hem d’intentar és fer, precisament per la Covid i tota la implicació que té a la nostra 
societat i al que serà el futur del nostre municipi i les nostres relacions personals, el que 
s’ha de fer realment és un replantejament del comerç local. I, ja posats que tothom diu la 
seva, jo també vull dir la meva i és que no, aquí al final el que estem fent és conservar el 
model de la manera com sigui i potser el que toca ja és de, no tant de canviar les botigues 
o canviar els negocis, sinó d’actuar des del que realment pot fer l’ajuntament que és fer la 
transformació de l’espai comú, de la transformació de buscar, imitar coses que funcionen, 
vull dir, el comerç local, al final, tenen un gran potencial si ens fixem en el que està 
funcionant. Estan funcionant els centres comercials i els centres comercials no fan res més 
que reproduir el que seria un centre de poble. Nosaltres ja tenim un centre de poble, vull 
dir, seria tan fàcil com buscar d’ajudar el comerç reconvertint el nostre centre de poble en 
un centre comercial, un centre comercial del segle XXI. Estem fent molts esforços en 
salvar, que em sembla bé, que és una feina que toca perquè estem vivint una crisi, però 
també ens hauríem de començar a replantejar, a fer realment una estratègia de comerç, de 
buscar realment el potencial que té el nostre centre vila i, després, els barris que també 
estan al voltant del centre vila que també tenen el seu potencial. Nosaltres, en algun lloc, 
hem publicat que el que cal, potser, és crear una comissió i un pacte de ciutat de realment, 
a part d’incentivar o ajudar ara a superar aquesta crisi, realment canviar el nostre 
plantejament i la nostra manera de suportar o conservar un model que pot ser...ha 
funcionat molt però potser ja li falta fer un retoc. I, bueno, aquesta moció serveix pel que 



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 83/135

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

serveix però jo crec que hauríem d’anar a buscar altres vies i altres maneres de fer 
polítiques empresarials a la nostra vila. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Jo, sobretot...ara m’ha desaparegut...sobretot, m’ha agradat molt l’actitud 
de la Laia, demostra la seva joventut, les seves ganes de reivindicar-se i les seves ganes 
de tirar endavant les seves idees i, escolta, a mi em sembla meravellós com ho ha definit. 
Miri, oportunista, home, un any hem tardat en ser oportunistes, collons!, sí que hem tardat 
en ser oportunistes! Miri, si del que es tracta és d’ajudar el meu municipi i això és ser 
oportunista, doncs, miri, ja li dic, sí. Si es tracta de defensar el meu municipi, si es tracta de 
fer que la vida de la gent del meu municipi continuï tirant endavant com han continuat els 
darrers vuit anys, doncs, sí, soc un oportunista. El que jo li preguntaria és què està vostè 
preparada per fer per Molins de Rei, que creu vostè que ens pot ajudar a Molins de Rei? Jo 
li agraeixo que el dia que pugui ens ho acabi explicant. I jo crec, ens reafirmem amb el que 
hem dit abans, jo crec que tots aquests punts aquest govern ja els està aplicant en una o 
altra mesura que està estudiant o treballant amb ajuts i amb poder donar un suport al 
comerç d’una manera clara i directa. Som molt conscients de la importància del comerç, ho 
som molt i, per tant, creiem que el nostre comerç que és la importància de la nostra vila, és 
allà on tots tenim l’oportunitat de desenvolupar-nos, de tirar endavant el nostre municipi, 
que aquest teixit associatiu que ens comporta i que fa que la nostra vida sigui més plena i 
que, per tant, aquí tots hi haurem de treballar i tots hi haurem d’ajudar. Jo, si hi ha mesures 
concretes que siguin aquelles que el govern ja no està desenvolupant i que no s’estan 
tirant endavant, seré el primer que defensaré que aquesta proposta és una proposta 
d’Esquerra Republicana, de la CUP, de Molins en Comú, de Molins Camina o de 
Ciutadans. Aquest govern no dubtarà en agrair la feina de qualsevol partit polític quan hi 
hagi propostes que ens ajudin a millorar el que ha de ser el comerç a la nostra vila perquè 
aquí no sobre ningú, no sobre ningú. El cost d’oportunitat de quedar-se enrere és molt alt i, 
per tant, hem de jugar tots molt bé les nostre cartes per tal de poder ajudar a tirar endavant 
aquest projecte que és el projecte de vila de Molins de Rei i el comerç és la part més 
important que té aquest municipi i, per tant, l’haurem de defensar entre tots i totes i aquí no 
es pot dimitir. Haurem de ser tots oportunistes i sumar-nos tots en aquest projecte perquè 
va d’això, de que ens en sortim tots i ja ho vaig dir en el ple anterior on vam fer la 
modificació pressupostària on vam dir, precisament, el tema de Comunicació que 
portaríem més propostes de modificacions de pressupost referents a Comunicació. És 
bàsic, és bàsic que aquest ajuntament comuniqui molt bé i ajudi al comerç a fer una 
campanya perquè se’n puguin sortir. És bàsic, per tant, espero que en aquell moment tots 
hi siguem.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Sr. Ros demana la paraula.

Sr. Ros:
Crec que ens n’hem anat molt del tema de la moció. Estem aquí fent retrets de banda a 
banda. Em sorprèn moltíssim que el Sr. Sánchez s’atreveixi a atribuir a una persona jove la 
seva joventut en els seus arguments i la seva forma de fer política com si ara sortíssim 
nosaltres dient del paternalisme que té el Sr. Sánchez a l’hora si és qüestió d’edat 
avançada, d’acord? De manera, Sr. Sánchez, vigilar molt amb les expressions de poder 
adult que es duen a terme en aquest ple perquè les hem viscut molts quan som joves 
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entrant en aquest ple i creiem que són totalment sobreres valorar a les persones per la 
seva edat o les seves condicions i no per la política que s’està dient perquè ha sigut molt 
oportunista el que ha fet el Sr. Sánchez. També, no sé per què estem tenint aquest segon 
torn de paraules, en tot cas, nosaltres sí que dir que els microcrèdits que és el punt cinc 
que es votarà per separat sí que no creiem que correspongui a un ajuntament, votarem en 
contra; ens abstindrem d’aquest vuitè punt de condonar totes les taxes perquè és un debat 
que es podria fer més tranquil·lament i no així a la moció, a la lleugera, i poca cosa més.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si els sembla, entenc que podríem passar a la votació, ja ho he expressat 
abans, perdó, hauria de tancar aquest segon torn que, de fet, en una cosa i que no serveixi 
de precedent, té raó el Sr. Ros, jo l’havia demanat o l’havia proposat i havia accedit a fer 
aquest segon torn per tal de clarificar el tema de la votació i és veritat que s’ha parlat de tot 
menys de la qüestió de la votació. Sr. Marcel López, ara sí que tindria ocasió de tancar 
aquest segon torn excepcional i que ja aprenc jo també la lliçó.

Sr. López:
Gràcies, Xavi. Agraeixo les aportacions positives. És cert que hem entrat en un debat que 
ha fugit bastant del que és la moció i lamento que hagi estat així, no era la nostra intenció, 
la nostra intenció era parlar de coses positives per la vila. Ja hem manifestat i reafirmem la 
voluntat de votar els punts apart perquè creiem que tothom s’ha d’expressar amb la seva 
major amplitud. Laia, gràcies per defensar-me, defensar, si és que ho podem dir així, però, 
en efecte, vull dir, el cost del que parlaves, Ramon, que és el cost de quedar-se enrere no 
ha de ser pas un cost d’oportunitat sinó ha de ser un cost veritable on nosaltres ens hi 
mullem tots. I el que vam fer des d’Esquerra amb la moció, en aquell moment, quan la vam 
redactar, quan la vam posar en marxa, és senzillament mullar-nos-hi, tant com ja ens 
havíem mullat amb les nostres accions públiques i tal, és senzillament això, no és res més 
que això. Llavors, deixem el debat si oportunisme o no i tal, emprenem el camí cap on deia 
el Gerard que ens està bé, també, buscar noves estratègies. Quatre setmanes enrere 
potser no érem ni capaços de veure estratègies realment que redefinissin l’escenari pel 
comerç, per la petita i mitjana empresa, pels emprenedors en general a Molins de Rei. Per 
tant, agraeixo aquest to, Gerard, agraeixo aquesta posició. Nosaltres també ens volem 
enganxar en aquestes coses però centrem-nos en el que vam posar fa quatre setmanes, 
que nosaltres vam posar amb iniciatives bones, que ha generat espai, que ha generat 
accions, que agraïm al govern les accions que hagi generat perquè sabem que hem posat 
amb la bona intenció de que es fes cosa des del govern, per tant, estem contents i feliços. 
Passem a la votació i treballem, vinga.

Sr. Alcalde:
Bé, doncs, jo, rectificant, també, com és de savis, demanaria un recés de cinc minuts i, per 
tant, en aquest cas, el que demanaria és que els regidors, ho podem fer de moltes 
maneres però els en proposo una que és que els regidors de l’oposició, si poden sortir 
d’aquesta reunió un moment i a partir d’aquí, si poden entrar en cinc minuts i, per tant, 
procediríem...com si marxessin de la Sala de Plens i tornéssim a entrar, si em permeten. 
No tenim el despatx aquí al costat per fer-ho i, per tant, demanem aquest recés de cinc 
minuts. Moltes gràcies.

(Recés)
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D’aquesta moció, del punt número 15, la votació, del grup municipal d’Esquerra 
Republicana i, tal com s’ha acordat, faríem una votació pels diferents acords, punt per 
punt. Votació punt 15.

VOTACIÓ

Acord Primer i Sisè:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 11

Acords Segon i Novè i Desè:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21
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Acords Tercer i Quart i Setè:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19 2

Acord Cinquè:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 4 17
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Acord Vuitè:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 5 13 3

Per tot això el Ple de la Corporació aprova els acord “Segon, Novè i Desè”, de la 
present moció per unanimitat dels membres presents.

El Ple de la Corporació NO aprova els acords “Primer i Sisè”, de la present moció 
per 11 vots en contra del PSC (7) i JxM (4) i 10 vots a favor d’ERC-AM (4), la CUP (3), 
Molins Camina - Podem (1), i MEC (1) i C’s (1).

El Ple de la Corporació aprova els acords “Tercer, Quart i Setè”, de la present moció 
per 19 vots a favor del PSC (7), JxM (4), ERC-AM (4), la CUP (3) i C’s (1) i 2 
abstencions de Molins Camina - Podem (1) i MEC (1).

El Ple de la Corporació NO aprova l‘acord “Cinquè” de la present moció per 17 vots 
en contra del PSC (7), JxM (4), la CUP (3), Molins Camina - Podem (1) i MEC (1) i C’s 
(1) i 4 vots a favor d’ERC-AM (4).

El Ple de la Corporació NO aprova l‘acord “Vuitè” de la present moció per 13 vots en 
contra del PSC (7), JxM (4), Molins Camina - Podem (1) i MEC (1), 5 vots a favor 
d’ERC-AM (4) i C’s (1) i 3 abstencions de la CUP (3).

16.- Moció conjunta dels Grups Municipals de la CUP, de MEC i d’ERC, per la 
derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària 
per afrontar la nova crisi social i econòmica.

MOCIÓ

“La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat d’alarma 
està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense feina a milers de 
persones.
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Davant d’aquesta situació caldrà que destinem recursos públics per tal de garantir les 
necessitats bàsiques d’una gran part de la població (habitatge, alimentació, 
subministrament energètic, escolarització, treball, etc.).

Moltes d’aquestes demandes s’hauran de vehicular a través de les entitats locals, que són 
les administracions més properes a la ciutadania i, en conseqüència, les que poden 
detectar amb més facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.

És per això que cal dotar de recursos els ajuntaments per fer front a l’emergència social i 
econòmica generada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les demandes 
bàsiques de la població.

L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d’estabilitat 
Pressupostària són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que 
vindrà.

No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de 
qualsevol despesa social.

Les tres regles fiscals imposades (l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la 
regla de la despesa) limiten el creixement de la despesa pública encara que els 
ajuntaments tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una 
situació d’emergència social.

És imprescindible que es retornin urgentment als ajuntaments les competències en matèria 
de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi 
l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida 
ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre 
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.

No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense 
les competències que ens mereixem.

Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Molins de Rei pren els següents acords:

Primer.- Instar al govern de l’estat espanyol a derogar l’article 135 de la Constitució 
Espanyola per tal de deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats 
de la població.

Segon.- Instar al govern de l’estat espanyol a derogar la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgànica 27/2013), per permetre als 
ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a mesures socials -més 
enllà de les mesures extraordinàries adoptades al Reial Decret-llei 8/2020- i superar la 
retallada competencial que va significar aquesta llei. La derogació de la LRSAL també 
posaria fi a la limitació per convocar noves places per part dels ajuntaments de manera 
que es podria augmentar la plantilla dels departaments per fer front a l’emergència: serveis 
socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica, igualtat, etc.
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Tercer.- Instar al govern de l’estat espanyol a derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostària 
(Ley Orgánica 2/2012) per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre 
que es gasti el superàvit en polítiques socials.

Quart.- Instar al govern de l’estat espanyol a transferir els recursos econòmics adients als 
municipis perquè els ajuntaments tinguin liquiditat suficient per fer front a les inversions en 
polítiques socials i econòmiques que hauran d’assumir per revertir la crisi social i 
econòmica.

Cinquè.- Revisar la financiació dels ajuntaments perquè puguin fer pressupostos més 
adaptats a la realitat de cada municipi.

Sisè.- Estudiar els mecanismes legals que, fins que la derogació de l’LRSAL es faci 
efectiva, permetin la contractació del personal que es consideri necessària.

Setè.- Traslladar aquests acords al govern de l’estat espanyol i als grups polítics del 
Congrés dels Diputats.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, continuem el ple, passaríem a la moció, el punt número 16 és la moció del 
Grup Municipal de la CUP, de Molins en Comú i de Molins Camina Podem per la derogació 
de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la 
nova crisi social i econòmic. I el que no m’ha quedat clar és qui fa la presentació d’aquesta 
moció. Sra. Estefania, endavant.

Sra. Gallego:
Perdona, també és d’Esquerra Republicana.

Sr. Alcalde:
Això també m’ho has posat abans?

Sra. Gallego:
Sí, sí.

Sr. Alcalde:
Vale, pues, també d’Esquerra Republicana. Perdoneu. I, sí, tens raó. Fa la presentació 
d’aquesta moció? Estefania. Endavant.

Sra. Garriga:
Presenta el punt 16.

Sr. Alcalde:
Anem a veure, no em consta cap paraula demanada. Ara sí que en venen unes quantes. 
Marcel López, endavant.

Sr. López:
Sí, perdoneu un segon. Tal com ha comentat l’Estefania, nosaltres ens hem afegit i el que 
volem deixar clar és que les lleis fomentades pel govern espanyol pel control de despeses 
públiques que es van implantar entre 2011 i 2013 sempre han frenat les polítiques socials i 
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de cobertura per les inversions, especialment en el món local fent que, a dia d’avui, ho 
estem patint de forma transversal i amb molta intensitat. És fonamental que donem un pas 
a favor de la derogació d’aquestes lleis que ara són un obstacle important per superar amb 
pas ferm les conseqüències econòmiques causades per la crisi sanitària. Per aquest motiu 
votem i demanem que es voti a favor d’aquesta moció a la que ens hem afegit i donat tot el 
nostre suport.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Bé, nosaltres també vam fer una aportació i ens vam voler afegir a aquesta moció perquè, 
evidentment, considerem que s’ha de modificar la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera bàsicament perquè s’han d’eliminar traves per l’ús del superàvit per 
part dels ajuntaments. S’hauria de crear un fons de compensació amb dotació suficient 
perquè vingui a pal·liar la notòria pèrdua d’ingressos que patiran les corporacions locals, 
han d’intentar permetre la contractació de personal amb caràcter temporal i extraordinari 
en serveis essencials gestionats directament per les entitats locals i s’ha de modificar 
l’aplicació de la regla de la despesa perquè els ajuntaments puguin abordar les polítiques 
necessàries per a protegir a la població de les conseqüències de la pandèmia. Crec que, 
aquesta moció, del que parla és que els ajuntaments no podem ser actors de segona, 
podem i volem actuar sempre responem, sempre responen els ajuntaments amb eficàcia i 
immediatesa i volem els nostres diners per seguir actuant i crec que ja és hora d’anunciar 
l’escanyament financer que ens ha portat aquestes lleis mal emprades en el seu moment. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gerard. Tindria la paraula la Sra. Ana Aroca.

Sra. Aroca:
Gràcies. És que la moció és molt clara, és molt explicita i és, jo crec, poc discutible. La llei 
de, l’article 135 es va modificar amb traïdoria i...com has dit? Com ha dit l’Estefania? Amb 
traïdoria i nocturnitat en un mes d’agost, bueno, per odre, a més, de la Unió Europea. A 
partir d’aquí, es va aprovar la Llei d’estabilitat pressupostària i la LRSAL i, a partir d’aquí, 
va venir l’ofegament dels ajuntaments quan s’ha demostrat que no érem els veritables 
causants del dèficit de l’estat. A partir d’aquí, doncs, crec que no són unes lleis que ajudin 
gens ni mica a pal·liar uns efectes econòmics tan negatius com els que venen a sobre 
derivats de la crisi, de la Covid-19 i que, per tant, caldrà flexibilitzar totes aquestes mesures 
de les que parla la moció, les que han fet referència els companys, per tal de que 
l’ajuntament pugui fer front, que sabem que al final som els que acabem “pagant el pato” 
perquè som l’administració més propera al ciutadà i, al final, està allà i, per tant, jo crec que 
és el moment de fer aquests canvis, que, per cert, ho estic dient així però crec que ara que 
estem també al govern central és un bon moment per plantejar-ho “en sèrio”. Cal una 
revisió del finançament dels ens locals, ho hem parlat moltes vegades en aquesta Sala de 
Plens. El propi regidor Zaragoza, no sé si al regidor Zaragoza li sembla bé que estiguem 
parlant avui d’això perquè no són competències directes nostres però cal revisar el 
finançament, cal fer-li una volta sencera a la Llei d’hisendes locals que està molt 
desfasada, molt desfasada, recordo que és dels anys 80, i les coses han canviat molt. Els 
ajuntaments, com deia al principi, no som els causants del dèficit. Per uns pocs 
ajuntaments que no van fer bé els deures, ho hem pagat tots i tampoc no som els causants 
del dèficit, de llei. Per tant, jo crec que ara és el moment, si abans no, ara sí que ja ha 
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arribat el moment de deixar de banda aquestes mesures que ens ofeguen tant perquè, per 
exemple, si pensem que un ajuntament sanejat com el nostre, perquè el nostre ajuntament 
econòmicament sanejat, que tindrà menys ingressos aquest any derivats precisament 
d’aquesta crisi i de les mesures que puguem posar en marxa per pal·liar la crisi, com 
endarrerir cobrament d’impostos o bonificar algunes taxes. Tindrem menys ingressos i 
òbviament haurem de tenir més despesa perquè haurem d’estar amb aquest lema que 
tenim com a municipi de “ningú s’ha de quedar enrere”, doncs, si seguim les directrius 
d’aquestes lleis acabarem havent d’aprovar un pla econòmic-financer que ens ofegarà 
encara més i ens impedirà encara més fer mesures socials com les que els nostres vins i 
veïnes necessitaran i voldrem aprovar. Per tant, ara mateix no té cap sentit ni la regla de la 
despesa ni el compliment de l’estabilitat pressupostària ni no poder fer ús del superàvit tot i 
que, degut a la situació de l’ajuntament de Molins, nosaltres sí que tenim certa flexibilitat 
però no així la majoria d’ajuntaments. Per tant, jo crec que és una de les principals 
mesures que es poden prendre per intentar ajudar-nos als ajuntaments també a fer la vida 
dels nostres veïns i veïnes, a passar tota aquesta crisi de la millor manera. Per tant, 
compartim 100% l’esperit de la moció i emplacem a totes les forces polítiques a donar-li 
suport.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no m’equivoco, ara seria el torn del Sr. Ramon Sánchez.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Jo crec que comparteixo al 100% el que acaba de dir la Sra. Aroca i vaig 
molt enfocat en aquesta línia. Crec que l’ajuntament, al final, és la primera institució que té 
el ciutadà, per tant, aquella a la que s’aproxima quan té una necessitat i, en aquest cas, 
som conscients que les necessitats venen per manca de diners o per qualsevol altra 
necessitat bàsica per poder fer front al futur de les famílies, de moltes i moltes famílies del 
nostre municipi. Per tant, està clar que en aquesta línia nosaltres necessitem tots els 
recursos possibles per tal de que puguem fer front a aquesta situació. Som conscients que, 
evidentment, en aquest ajuntament tindrà menys ingressos i això significarà que haurem 
de ser molt curosos com gastem cada euro per no tenir que entrar en el que deia la Sra. 
Aroca, en aquest pla de control financer perquè està clar que, en aquest sentit, és una de 
les mesures que hauríem d’intentar en la línia del possible evitar i, per tant, haurem de ser 
molt curosos amb com gastem cada un dels nostres euros. Està clar que ha vingut una 
pandèmia o hem tingut que fer front enviant a la gent a treballar a casa, comprant 
ordinadors, posant molta més despesa en Serveis Socials, posant molta més despesa 
també haurem de posar en lloguers d’habitatge. Per tant, hi ha una sèrie de condicionants 
que ens estan marcant molt si, tal i com hem dit repetidament, aquí hem d’evitar que ningú 
es quedi enrere i, per tant, necessitarem tots els màxims recursos econòmics per tal de 
poder fer front a aquesta pandèmia que és evident que encara trigarà en poder trobar una 
solució definitiva i, per tant, les solucions que puguem plantejar a curt termini i que 
serveixin per flexibilitzar aquesta llei i que, per tant, es derogui i puguem tenir el màxim de 
recursos, no en el cas de l’ajuntament de Molins de Rei on sí que és cert nosaltres, gràcies 
a la feina ben feta dels darrers anys, tenim una economia suficientment sanejada i hem 
pogut utilitzar també, en aquest sentit, el romanent en allò que hem pogut fer servir per tal 
d’ajudar a les famílies i també crec que val la pena posar en valor també la mirada que ha 
tingut sempre l’interventor en aquest sentit, i això també un punt que volia destacar. Ha 
estat sempre una persona que ha tingut una mirada flexible en aquest sentit i sempre amb 
mirada d’intentar ajudar a l’equip de govern i, per tant, al municipi en aquest sentit. Per 
tant, jo només, per acabar, ara que tenim a Madrid “el gobierno más progresista de la 
historia”, doncs, espero que ara des de Madrid es pugui derogar aquesta llei i, per tant, 
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puguem coincidir que tots els ajuntaments del nostre país i molts que possiblement ho 
necessiten molt més que nosaltres però que, en definitiva, que aquest ajuntament se’n 
pugui sortir perquè la que ens ve grossa i aquí haurem de ser-hi tots. Per tant, benvinguda, 
gràcies als promotors d’aquesta moció i nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, 
votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. És el torn del Sr. Zaragoza.

Sr. Zaragoza:
Bé, jo...a mi, deixar clara una cosa, a mi sí que m’agrada parlar d’això i de tot, potser el 
que no m’agrada és que no m’escoltin quan parlo i, per les paraules d’alguna companya, 
interpreto això perquè jo en cap moment he dit que no es pugui parlar i que no es pugui 
opinar i que els municipis no ho puguem fer. El que he dit és el que diuen alguns tribunals 
del que podem fer o no, clar, aquí, com sempre, amb aquesta interpretació...però, a més, 
és que de fet estem parlant d’algo que afecta directament els municipis, com no podem 
parlar de lleis que ens estan afectant directament a nosaltres! El grup municipal Socialista 
ho hem defensat sempre, a tots els plens, quan hem parlat sobre el finançament dels 
municipis que no estem d’acord amb aquestes mesures restrictives. Sí que hem de regular 
i hem de tenir un marc global de regulació que en aquests moments no existeix. No el 
podem subscriure només en una situació concreta que estem vivint ara, que és una 
situació molt especifica que hem viscut amb el Covid-19 que, com molt bé ha dit abans el 
regidor, és veritat que tindrem ajuntaments que tindrem més capacitat però necessitem un 
marc regulador general, no podem continuar, després de més de 40 anys amb ajuntaments 
democràtics, amb aquesta situació. Aquí tots, segurament, hem de fer un procés 
d’autocrítica i de veure per què estem en aquesta situació però hem d’anar més enllà 
perquè, al final, sembla que aquí l’únic que ha de regular és l’estat espanyol i recordem 
que, si som la germana pobre per algunes coses quan es fan negociacions bilaterals entre 
l’estat i diferents comunitats, la Generalitat també haurà de regular quina és i com ajuda els 
municipis. No tenim regulat, és a dir, quina és la nostra relació i com pautem aquesta 
situació. Ens hem tirat anys sense ajuts. En aquests darrers anys, en aquests darrers 
mesos la Generalitat no ha donat ni un euro per ajudar els municipis com deia abans la 
regidora, la companya de Molins Camina. On està la Generalitat quan els ajuntaments hem 
hagut de fer front a una situació absolutament critica? Ens ha deixat sols absolutament en 
alguns casos. No hi ha cap referència ni aquí ni en cap altra moció que tinguem damunt la 
taula de quina és la responsabilitat d’altres administracions. Potser que fem un procés de 
reflexió i això és el que hem de fer els municipis, traslladar aquestes inquietuds que tenim 
perquè som, al final, els que estem rebent els cops directes de la gent que té problemes, 
problemes greus. Abans ens hem tirat...jo crec que és igual una hora, dues hores, tres 
hores, les que necessitem perquè jo crec que, al final, tots tenim clar que el que 
necessitem és posar mesures per ajudar a la gent, per ajudar a les empreses, per tornar a 
reactivar-nos i ens discutirem molt però, al final, segur, estic convençut que trobarem els 
punts d’acord. És necessari que comencem a posar els punts sobre les is. I nosaltres no 
tenim cap problema en dir ni en el seu moment, i ho vam dir i aquí ho hem dit, estàvem 
d’acord amb la modificació que es va fer de la Constitució tot i que ho va fer un govern 
presidit per un socialista, no estàvem d’acord, i no estem d’acord amb aquestes dues lleis 
que el que fan és limitar aquesta autonomia local. És veritat que hem de regular però em 
d’anar més enllà. Votarem a favor, evidentment. 

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. I ara sí que es tancaria el torn, Hi ha quatre grups ponents, no sé com 
faran el tancament de la moció o si passem ja a la moció. Podem passar a la moció 
directament, veig per cares que sí. D’acord, passaríem a la votació. Votació del punt 16.

VOTACIÓ

En aquest moment no hi és present a la videoconferència el regidor Sr. Carles Ros 
Figueras.

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat 
dels membres presents.

17.- Moció del Grup Municipal d’ERC de Molins de Rei-Acord Municipal, per 
potenciar la perspectiva de gènere en la gestió de la crisi socioeconòmica de la 
Covid-19.

MOCIÓ

“Ens enfrontem a una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents, durant la qual 
haurem de tenir cura especialment de les persones més vulnerables. Sabem per 
experiència que les crisis afecten més cruament les dones, ja que tenim molts més 
obstacles per reincorporar-nos al mercat laboral o fer tota la jornada, alhora que seguim 
patint una bretxa salarial del 23%. Tot això incideix directament sobre la nostra autonomia 
econòmica, de manera que quedem en situació de vulnerabilitat social més gran.

Per contra, som les dones les qui sostenim majoritàriament els fills, les persones grans a 
càrrec, les tasques de la llar i les cures en general.

Alhora, aquesta nova crisi sanitària, social i econòmica pot comportar un afebliment de 
l’agenda d'igualtat a escala global i que quedi relegada a un segon pla, sense tenir present 
que la millor manera de sortir de les crisis és atenent-les amb equitat de gènere.

Ara més que mai cal analitzar i combatre l'impacte de gènere que té l’actual crisi en totes 
seves derivades, per tal que no s'agreugin les desigualtats i es puguin dissenyar i 
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implementar mesures efectives dirigides a les diferents realitats socials que ens anirem 
trobant.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de 
Molins de Rei proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents acords:

Primer.- Obtenir, gestionar i analitzar les dades d’aquesta emergència sanitària i les seves 
repercussions en l’àmbit municipal amb indicadors que aportin dades desagregades per 
sexe, edat i origen, per no perdre de vista la perspectiva de gènere i poder analitzar 
l’existència de desigualtats i discriminacions per raó de sexe, edat i procedència. Serien les 
dades relatives a l’àmbit sanitari, econòmic, laboral, del treball no remunerat de cures i de 
violència masclista, entre d’altres. 

Segon.- Gestionar ajuts econòmics per a despeses bàsiques (hipoteques/lloguers, 
subministraments dels habitatges, etc.) de famílies en situacions greus d’endeutament 
econòmic, posant un èmfasi especial en aquelles famílies monoparentals femenines, per 
tal de reduir el risc de pobresa en les dones. En conseqüència, elaborar una campanya de 
comunicació per informar i difondre els ajuts disponibles de tal manera que totes les 
persones que els necessiten se’n puguin beneficiar.

Tercer.- Per poder compaginar el treball presencial o teletreball i les cures durant el 
període de confinament i mentre no es torni a la normalitat, oferir l’opció d’estudiar cas per 
cas la situació personal de cada treballador i treballadora de l’Ajuntament per tal d’aplicar 
mesures de conciliació i flexibilització laboral.

Quart.- En aquesta línia, instar el Govern espanyol a posar en marxa mesures laborals 
estables que permetin reduir la jornada laboral dels progenitors per tenir cura dels menors, 
mitjançant un permís remunerat que no disminueixi el poder adquisitiu de les famílies.

Cinquè.- Injectar prestacions socials transitòries per combatre la desigualtat laboral en el 
mercat de treball, especialment per a les treballadores del sector informal de cures i de 
la llar sense regularitzar, que durant el confinament s’han quedat sense cap ingrés.

Sisè.- En aquest sentit, i en el marc de l’estat d’alarma, instar el Govern espanyol a 
garantir els drets de tota la ciutadania amb permís de treball i regularitzar les persones 
que estan en situació administrativa irregular, sense requeriment d’un contracte de 
treball. 

Setè.- Reforçar l’equip d’assistència social municipal per minimitzar el risc d’exposició 
de moltes dones i infants a la violència masclista.

Vuitè.- Proporcionar recursos específics digitals i analògics adreçats a dones, comerços, 
entitats, veïns i veïnes amb consells sobre com actuar en cas de detectar un cas de 
violència masclista a Molins de Rei.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara passaríem al punt 17 de l’ordre del dia que és la moció del Grup Municipal d’ERC de 
Molins de Rei-Acord Municipal per potenciar la perspectiva de gènere en la gestió de la 
crisi socioeconòmica de la Covid-19 i fa la intervenció, la defensa aquesta moció...



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 95/135

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

Sra. Garriga:
Jo mateixa.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, endavant, Núria.

Sra. Garriga:
Presenta el punt 17.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha sobrat hasta un minut, molt bé. Estefania, endavant, és la primera 
paraula demanada.

Sra. Castillo:
Gràcies. Malauradament, els efectes socioeconòmics de la Covid-19 deixarà a les 
persones en una situació més vulnerable del que ja estaven i a nosaltres, les dones, més 
desprotegides que mai. És imprescindible no potenciar, com diu el títol, sinó seguir 
treballant de manera transversal des de la perspectiva de gènere en aquesta crisi si volem 
seguir vives i vius. El que volem és, d’una vegada per totes, posar la vida al centre. Ara 
més que mai es veuen agreujades les situacions de violències masclistes per la 
convivència forçada amb els agressors. Infants i adolescents, que també són víctimes, que 
estan presenciant situacions de violència cap a les seves mares o patint violència sexual 
per part d’algú del seu entorn i del que no poden separar-se físicament. També 
adolescents i joves LGTBI que estan patint violències per part de familiars i entorn proper 
que no accepten la seva diversitat sexual i de gènere i que conviuen amb el rebuig, el 
menyspreu i la incomprensió diàriament. És imprescindible que des de l’ajuntament 
continuï recolzant els SIAD i dotar-lo de més personal i continuar fent campanyes i 
proporcionant recursos als comerços i entitats col·laboradores de la vila. Per tot això, la 
CUP votarem a favor de la moció. 

Sr. Alcalde:
Sra. Jessica Revestido.

Sra. Revestido:
Jo passaria, primer de tot, abans de donar el nostre posicionament, voldria parlar dels 
acords d’aquesta moció. Sobre el primer punt, res perquè ens ho demana a nosaltres com 
a govern, clar. Obtenir, gestionar i analitzar les dades sanitàries, dades desagregades de 
sexe, edat i origen, l’ajuntament està recollint dades, òbviament, sobre aquesta pandèmia 
o aquesta crisi i dins el nostre Pla d’Igualtat ja ho teníem previst de que en aquests treballs 
ja s’obtinguessin les dades segregades, crec que no hi ha cap problema amb això. 
Defensem la recollida segregada de dades, no només a l’ajuntament sinó en totes les 
altres administracions. Pensem que moltes d’aquestes dades també són competència de la 
Generalitat i és fonamental que també ens les aportin d’aquesta manera. També faríem 
des d’aquí una crida a que altres administracions també fessin la recollida de dades 
segregades per sexe. El segon punt, “gestionar ajuts econòmics, elaborar una campanya 
de comunicació com a ajuntament”, ja s’està fent. De fet, aquestes famílies monomarentals 
tenen un, serien, venen anomenades així, monomarentals, tenen...un 80% d’aquestes 
famílies tenen una dona al capdavant. El punt tercer, aquí és on tindríem més...faríem una 
contraproposta d’aquest punt tercer donat que l’ajuntament està treballant ja en els 
recursos...el Departament de Recursos Humans treballa cada cas en concret, o sigui, des 
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de l’inici de l’estat d’alarma ja s’ha treballat amb cada treballador i treballadora la seva 
situació personal per poder arribar a conciliar de la millor manera possible. Llavors, 
nosaltres, aquí, faríem una proposta a Esquerra Republicana que canviés el redactat del 
punt tercer que digui “per poder compaginar el treball presencial o teletreball i les cures 
durant el període de confinament i mentre no es torni a la normalitat, oferir l’opció 
d’estudiar cas per cas la situació personal de cada treballador i treballadora de l’ajuntament 
per tal d’aplicar mesures de conciliació i flexibilització laboral”, que ja s’està fent, o sigui, 
s’estudiarà però informem des d’aquí que, en tot aquest procés que portem, ja s’està fent 
d’aquesta manera. El punt quart, “instar al govern espanyol a posar en marxa mesures 
laborals estables”, no tenim cap problema a fer-ho. Cinquè, “injectar prestacions socials 
transitòries per combatre la desigualtat laboral”, creiem que hem d’anar més enllà per 
dades que estem fent com a municipi. Hem de posar al centre l’economia de la cura, és 
necessari i indispensable, com a mostrat aquesta crisi de la Covid-19. Seria important que 
des de la Generalitat també es regulin els sous dignes de les treballadores a les 
residències de gent gran i persones amb discapacitat. El punt sisè també estaríem a favor. 
I el punt setè, a part de que...també perquè ja s’està treballant en aquesta línia, és a dir, 
som conscients de la crisi sanitària que estem vivint i quins són els departaments 
municipals que estan patint, ja no només el de Servei d’assistència social municipal, tant el 
SIAD, Serveis Socials, Empresa, Habitatge, són departaments de la casa que estan en 
constant tensió arrel d’aquesta crisi sanitària. Vuitè, “proporcionar recursos específics 
digitals i analògics”, ja s’està fent però hi seguirem treballant, sobretot en la Comissió de 
seguiment del Pla d’Igualtat, que espero puguem convocar tan aviat com sigui possible. 
Aquí ho deixaria esperant resposta dels companys d’Esquerra.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara seria el torn de la Sra. Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres també estem a favor de la moció, la subscrivim punt per punt. Pel que 
fa al matís que introdueix la regidora Jessica Revestido en el punt tercer, si no m’equivoco, 
jo crec que fins i tot que no sé, és que precisament ahir vaig llegir a la instrucció de la 
Generalitat pels funcionaris de la Generalitat per com introduir aquesta mesura de 
conciliació i ho fan tan senzill com “totes aquelles persones funcionaries de la Generalitat o 
bé que siguin familiars monoparentals o monomarentals o bé que la parella estigui 
obligada a treballar presencialment, doncs, gaudiran automàticament d’aquestes mesures 
de conciliació. Jo, sincerament, Jessica, estudiar cas per cas, a mi això em denota una 
certa manca de transparència vers la resta de companys i companyes de l’ajuntament. Jo 
preferiria que hi hagués normes clares per tots i per totes i que fossin coneguts dins de 
l’organització per tal de que tothom tingués les mateixes oportunitats, la veritat, que per fer 
aquest canvi de redactat em quedo amb el redactat original que dona més possibilitats 
d’introduir o fer alguna mesura en aquest sentit. Per tant, jo crec que tant la Jessica com 
l’Estefania han dit exactament de què va això, què ens passa a les dones, què passa als 
nens en aquestes crisis que son els primers afectats perquè també són els que...les dones, 
en aquest cas, són les que tenen també les feines més de cures i que al final les que es 
veuen més perjudicades perquè, al final, pocs homes conec jo que no s’hagin pogut 
reincorporar a la seva feina quan li ha tocat. Al final, les mesures de conciliació, la major 
part d’aquestes mesures les estan agafant les dones i això ja és bastant demostratiu del 
que està passant. I el que sí que demano, com he demanat en altres reunions que hem 
tingut, és que com a ajuntament donem exemple, del que nosaltres decidim cap als nostres 
funcionaris i els nostres treballadors i treballadores, serà un exemple per la resta de 
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vilatans i vilatanes de Molins de Rei. Per tant, hem d’estar al capdavant de mesures de 
conciliació i donar aquest exemple vers la resta d’empreses i d’entitats que sabem que no 
és el mateix ni són els mateixos recursos però, com a mínim, que nosaltres fem aquesta 
mostra també de que mirem pels nostres treballadors i treballadores i per la situació que 
estan travessant. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Carme Madorell. No? Carme? No et sentim. No 
et sentim, Carme. No hi ha paraula. D’acord. Molt bé, doncs, entenc que és el torn de 
tancament d’aquesta moció. Sra. Garriga, si volgués fer el tancament.

Sra. Garriga:
A veure, jo ara tinc un dubte perquè resulta que aquesta mesura de la Generalitat no 
m’havia arribat, jo tenia un redactat aquí, prèviament, una estona abans del ple, hem estat 
parlant amb la Jessica. Llavors, la Jessica feia una proposta com a grup i no sé si ens 
podem sumar a les propostes que es fan des del govern de la Generalitat o ens hem de 
venir a votar el punt per separat perquè, Jessica, per mi és nou. Perdona, alcalde, però és 
que el que acaba de dir l’Ana Aroca a mi no m’havia arribat; aquest redactat, sí però...i ara 
potser demanaria cinc minuts com heu fet vosaltres abans per poder parlar amb el meu 
grup i acabar de decidir què fem.

Sr. Alcalde:
Per part nostra no hi ha cap problema. Per part meva és de justícia. No sé, el Miguel 
Zaragoza vol dir alguna cosa. A veure, un segon, a veure si ens ho aclareix. Un segon. 
[Inintel·ligible, 04:06:53] Un segon. Un segon.

Sr. Zaragoza:
...entén l’afegit i, en tot cas, evidentment la Generalitat aprova normes genèriques i 
nosaltres anem a lo concret. I nosaltres tenim aprovat un protocol al Comitè de Salut 
Laboral amb l’ajuntament i pactat amb sindicats que va en la línia i que diu literalment 
“igualment es prioritzarà la prestació del treball en modalitats no presencials per les 
empleades i empleats públics que tinguin al seu càrrec persones menors de 14 anys o 
majors dependents i que es vegin afectats pel tancament dels centres lucratius...” i fa una 
sèrie d’explicació. Nosaltres demanàvem aquest tractament específic perquè l’ajuntament 
de Molins de Rei el que està fent és un tractament específic i no una norma general, no 
perquè no estiguem d’acord amb què la gent faci conciliació. Una norma general ho fa la 
Generalitat perquè té milers de treballadors i l’ajuntament de Molins de Rei ho fa a mida. 
No és anar en contra de res, això està aprovat pel Comitè de Salut Laboral de l’ajuntament 
de Molins de Rei amb els representants dels treballadors, no ens inventem res, perdoneu.

Sra. Garriga:
Llavors, jo entenc que el redactat que presentem a la moció ja us està bé. 

Sr. Alcalde:
Quin? L’original o la modificació que s’ha negociat?

Sra. Garriga:
No, l’original, l’original.

Sr. Alcalde:
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No perquè, si no, no haguéssim negociat. És que, clar, jo crec que això, perdoneu, eh!, 
comença a ser una mica “la habitación de los...” S’ha presentat una moció, s’ha negociat 
una proposta, s’ha fet una proposta, llavors, la qüestió és, entenc que estava acceptada, 
es manté l’acceptació de la proposta del govern en la moció presentada per Esquerra 
Republicana?

Sra. Aroca:
Jo, si em permeteu, em fico pel mig perquè jo he estat la que ha dit que no veia bé aquest 
canvi de redactat, jo no votaré en contra de la moció si es fa el canvi de redactat. 
Simplement, matisar, Miquel, que crec que les organitzacions funcionen millor quan treuen 
una instrucció per tothom igual que quan es funciona de manera separada. Entenc que no 
hi haurà problemes i que no serà una de les casuístiques que faran que hi hagi diferències 
entre treballadors i treballadores i demano que sigui així. [Inintel·ligible, 04:09:12]

Sra. Garriga:
Perdó, jo mantinc el compromís que he adoptat abans del ple amb la Jessica i fem un 
redactat però jo el veig una mica més restrictiu que l’altre, però, bueno, ja ho hem acordat 
així i ho tirarem endavant així. Gràcies per les aportacions de tothom. Les famílies 
monoparentals femenines, jo, si voleu, un dia també us ho explico.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, entenc que amb l’aportació que s’ha fet, amb aquest nou text del punt tres, 
passaríem a la votació. És així. Votació punt 17.

VOTACIÓ

En aquest moment s’incorpora de nou a la videoconferència el regidor Sr. Carles 
Ros Figueras.

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat 
dels membres presents.
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18.- Moció dels Grups Municipals de la CUP i de MEC, per l’ampliació d’espai pels 
vianants i bicicletes com a estratègia de la mobilitat en el post confinament de la 
COVID-19.

MOCIÓ

“El procés de desconfinament progressiu que caldrà afrontar durant les properes setmanes 
i mesos pot suposar un col·lapse de la mobilitat al nostre país que, alhora, comportarà un 
increment de la contaminació atmosfèrica amb efectes perillosos per a la salut. La situació 
actual obliga a repensar la manera d'organitzar la societat i, paradoxalment, dóna 
l'oportunitat d'adoptar canvis cap a un model millor.

Diverses entitats reconegudes del món de la mobilitat estimen un augment important de la 
mobilitat en vehicle motor. Els operadors de transport públic pronostiquen una saturació 
dels serveis, amb capacitats de com a màxim el 30% o 50%, per poder mantenir la 
distància física entre passatgers. Això suposarà que un elevat nombre de persones que 
feien ús del transport públic hauran de buscar alternatives, per assegurar que qui en faci ús 
és qui realment no té cap altra opció. A la vegada, un estudi del RACE diu que un 25% de 
la gent que abans es desplaçava a peu per anar a la feina, farà servir el cotxe quan s’acabi 
el confinament.

Es preveu, doncs, un increment significatiu de l’ús del vehicle privat per part de la població 
amb poder adquisitiu i disponibilitat de vehicle. Un increment del trànsit que agreujarà de 
forma alarmant la situació d’emergència climàtica que continua vigent malgrat el 
confinament. Les alternatives passen per evitar els desplaçaments, amb teletreball, la 
flexibilitat horària per fer els desplaçaments en hores de menys saturació, i buscar 
sistemes de transport alternatiu i més justos i equitatius. 

Per aquests motius cal considerar la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP) 
com a mitjans de transport imprescindibles per a la sortida del confinament, com una opció 
amb baix risc de contagi de cara a recuperar una mobilitat que eviti la propagació i els 
rebrots de la COVID-19, i que no ens aboqui encara més ràpid al col·lapse climàtic que 
tenim a tocar i a uns nivells inacceptables de contaminació de l’aire que no faran més que 
agreujar la situació de les persones amb malalties respiratòries, les quals són especialment 
vulnerables al coronavirus mentre es treballa per reduir el nombre de vehicles a combustió 
dins les ciutats.

A diverses ciutats europees i també de la resta del món, s’està promocionant i apostant per 
l’ús de la bicicleta i els VMP, com una forma viable per desplaçar-se en temps de 
coronavirus i com a estratègia pel post confinament. S’estan creant xarxes de carrils bici 
provisionals per donar cabuda de forma segura a l’augment de les bicicletes i dels VMP, i 
també s’efectuen cessions públiques i/o privades de bicicletes per a desplaçaments 
imprescindibles. 

Mentrestant, a l’Estat espanyol, ja venint d’una situació d’oblit per part de l’administració 
central a la bicicleta, s’hi ha de sumar que durant la fase de confinament s’ha criminalitzat 
sovint a les persones que utilitzaven aquest mitjà per a desplaçaments obligatoris, fins al 
punt de plantejar dubtes seriosos sobre la seva legalitat.
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Els últims dies, el Ministeri de Salut (entre d‘altres instàncies) ha recomanat expressament 
utilitzar la bicicleta en els seus butlletins d’informació. Tot i això, no hi ha hagut cap 
comissió per posar la 

bicicleta al centre de la mobilitat, com s’ha fet a l’Estat francès (Veure exemples d’Annex 
1), ni cap reunió amb la Mesa de la Bicicleta (principal taula de reunió amb la Generalitat 
de Catalunya amb el sector de la bici).

A nivell de ciutats, es comencen a sentir algunes iniciatives per la creació de carrils bici 
provisionals i ampliació de l’espai de vianants a ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Lleida o Girona.

Les darreres setmanes s’ha creat el moviment “Confinem els cotxes, recuperem les ciutats” 
que aboga per promocionar l’espai públic a la mobilitat sostenible en contraposició de l’ús 
del vehicle privat. 

A Molins de Rei, des del cap de setmana del 2 de maig del 2020, el centre Vila s’ha 
declarat peatonal mentre s’allargui l’estat d’alarma, per afavorir la mobilitat de les persones 
a peu o amb VMP.

Atès que Molins de Rei va declarar l‘emergència climàtica el passat 26 de setembre de 
2019 a instància del Grup Municipal de la CUP on tots els regidors i regidores, a excepció 
de 3 membres de JxMolins van ratificar tots els acords de la mateixa, entre els quals 
constaven:

● Reprendre la tramitació del Pla de qualitat de l'aire de Molins de Rei per a la seva 
aprovació en Ple en un termini de 6 mesos, i posterior aplicació.

● Peatonalitzar el centre Vila i ampliar la zona sense cotxes a d'altres zones del 
municipi.

Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei ha fet una valoració molt positiva de la 
peatonalització del Centre Vila i ha comunicat que preveu mantenir-la, almenys, fins a la 
tornada a la nova normalitat.

Atès que la Diputació de Barcelona s’ha mostrat favorable a la campanya “Confinem els 
cotxes, recuperem les ciutats”

A aquests efectes, i a instància del Grup Municipal de la CUP, l’Ajuntament de Molins de 
Rei adopta els següents acords:

ACORDS

Primer.- Proporcionar més espai als vianants, tenint en compte també les persones amb 
mobilitat reduïda, eliminant els carrils bici en vorera existents en aquells carrers on es 
puguin crear carrils bici provisionals en calçada.

Segon.- Reduir la velocitat màxima d’alguns carrers a 30Km/h i fent-la complir on ja sigui 
aquesta per a fer compatible la convivència de bicicletes i VMP a la calçada, evitant així la 
competència amb el vianant a les voreres més estretes.

https://www.sostenible.cat/article/confinem-els-cotxes-recuperem-la-ciutat
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Tercer.- Desenvolupar l'estratègia de la bicicleta de l’AMB, tal com preveu el PMU 2015-
2020, en especial l’eix ciclable 4, que permet unir l'actual carril bici del pla amb la carretera 
de Caldes direcció El Papiol

Quart.- Desenvolupar vies ciclables «extra-urbanes» seguint criteris de ciclabilitat, 
sostenibilitat i seguretat per al ciclista. En especial les connexions amb els barris de 
muntanya i Quatre camins

Cinquè.- Mantenir la mesura de la peatonalització del centre vila com a permanent, 
generant un sistema de mobilitat prioritària per a vehicles privats en una corona exterior de 
la vila.

Sisè.- Iniciar experiències de peatonalització a altres barris de la vila.

Setè.- Tramitar el Pla de qualitat de l'aire de Molins de Rei per a la seva aprovació en Ple i 
posterior aplicació. 

Vuitè.- Fer campanyes i visualitzar la calçada dels carrers de Molins de Rei com a espai de 
pas i circulació normal de la bicicleta, a través dels mitjans de comunicació i de la pròpia 
web de l’ajuntament.

Novè.- Iniciar els acords de la moció al més aviat possible, perquè la ciutadania pugui 
disposar de l’ampliació de l’espai pels vianants i bicicletes el juny d’aquest any, amb una 
durada de la xarxa provisional d’un mínim de 6 mesos i realitzar una avaluació de la xarxa 
amb participació de la ciutadania a finals del 2020.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, per tant, passaríem a la darrera moció de l’ordre del dia del ple d’avui que és el punt 18 
que és la moció del Grup Municipal de la CUP i, si no vaig errat, també s’hi ha afegit Molins 
en Comú i Molins Camina Podem per l’ampliació d’espais pels vianants i bicicletes com a 
estratègia de la mobilitat en el post confinament de la COVID-19. I entenc que faria la 
presentació el Sr. Raventós. No? Sr. Ros. D’acord. Endavant.

Sr. Ros i Sr. Corredera:
Presenta el punt 18.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara tindria la paraula el Sr. Joaquim Llort.

Sr. Llort:
Gràcies. Aquesta aturada per la Covid ens ha col·locat en una situació complicada però, 
alhora, podem aprofitar per canviar els hàbits de mobilitat que provoquen un prejudici per a 
tothom, com és l’ús de vehicles a motor. Fer possible l’ús de la bicicleta és un canvi molt 
necessari i entre tots podem fer-ho possible. Segurament no serà fàcil perquè les accions 
que es proposen hauran d’anar acompanyades de modificacions en les vies urbanes però 
fa temps que una part de la ciutadania ens demana. Cal regular-los els carrers entre 
vianants i vehicles de mobilitat personal. Tal com dèiem en el punt sobre el Trambaix, ara 
ens hem adonat de l’ambient que podríem tenir sense tants vehicles de motor, per tant, ara 
és el moment de fer aquest canvi però de forma segura i fluida. Cal enfocar el futur cap a 
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un model de ciutat que giri al voltant de la sostenibilitat i el benestar social. Treballem ara 
les estratègies per la mobilitat del nostre futur, no deixem passar més temps i aprofitem 
l’ocasió per, tal com dèiem també en el punt sobre el tramvia, definir conjuntament com ha 
de ser el centre vila i altres zones de Molins de Rei, prioritzant les persones i el medi 
ambient. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del regidor, el Sr. Àlex Herrero.

Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Avui, com segurament heu vist al darrere meu, avui és el Dia Mundial del 
Medi Ambient i ahir, dia 3 de juny, va ser el Dia Mundial de la Bicicleta, què curiós! Tinc la 
sort i la gran responsabilitat de ser regidor de Medi Ambient i de Mobilitat, està clar que 
estem davant d’una nova mobilitat i haurem de fer una revisió complerta, com dieu, del Pla 
de Mobilitat de Molins de Rei. Segur i podem estar d’acord amb la filosofia però no amb les 
presses, per això votarem en contra d’aquesta moció. Volem treballar bé amb el suport de 
tots els grups i escoltar les propostes de la resta d’administracions supramunicipals com 
l’Àrea i la Diputació que ja estan treballant. Crec que tots els punt que hem sentit ara, fa un 
moment, a nivell de filosofia ho podem compartir. Evidentment, tenim molta feina a fer amb 
carrils bici, segurament parlarem de la velocitat de 30, parlarem de la velocitat de 20 i, 
evidentment, el Pla de Qualitat de l’Aire que també havia sortit, crec es va aprovar, aquest 
Pla de Qualitat de l’Aire es va aprovar per unanimitat i és un Pla de Qualitat de l’Aire que, 
evidentment, hem de posar en marxa i això ens ajudarà segurament a fer més bo l’aire que 
respirem també a Molins de Rei. Res més.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, ara és el torn de la Sra. Laia Cassauba.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Nos parece que es una buena idea, sí que es verdad que a veces se quiere 
actuar con prisas pero, al fin y al cabo, nos parece que la incrementación y la 
implementación de la bicicleta dentro de los municipios es el primer paso para que, al final, 
se convierta a nivel más amplio, a nivel nacional. Tenemos ejemplos como Holanda en los 
que vemos que el uso de la bicicleta funciona extraordinariamente bien. Creemos que es 
verdad que con el Covid hemos visto que el planeta necesita una ayuda, necesita que sus 
pulmones vuelvan a limpiarse. Lo único que sí que me gustaría comentar es que en el 
punto uno habláis de las motos en la acera dentro de la moción y nos gustaría que o se 
modificara o si, al menos, que se modificara ya que normalmente se pueden aparcar motos 
o bicicletas en aceras si estas miden más de tres metros. Es verdad que tal vez no en 
todas porque cuando se quiere peatonalizar las zonas es mucho más práctico que no 
hayan pero es verdad que, teniendo en cuenta la estructura de Molins de Rei con la zona 
montañosa, la motocicleta, al fin y al cabo, acaba siendo un transporte fácil para bajar, 
comprar, subir compras, cosa que en bicicleta sería más complicado. Entonces, al menos, 
reducir esas zonas en las que las motocicletas sí se pueden aparcar en calles 
extremadamente anchas y que no se prohíba la…si se pudiese, si estuvieses de acuerdo, 
en modificarlo que no en todas las aceras pero en las que sí que fuera posible, dado a su 
amplitud, pues, que allí sí que se pudiera, y, sobre todo, si hay comercios al lado, que al 
final es importante. Gracias.

Sr. Alcalde:
Ara és el torn de la Sra. Ana Aroca.



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 103/135

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

Sra. Aroca:
Gràcies. A mi, realment, m’ha sorprès la intervenció del regidor Herrero manifestant que el 
govern votarà en contra de la moció. Sempre parlem del futur Pla de Mobilitat de la vila 
però jo em pregunto què ha passat amb la mobilitat de la vila en els últims, no sé, els que 
estaven al mandat passat, recordeu quan va ser l’última vegada que vam tenir una reunió 
sobre mobilitat? Ja fa! Jo tinc molt mala memòria però és que se’m perd totalment, no la 
recordo. De quin timing estem parlant, regidor Herrero? Quan tindrem un projecte, un 
debat, un...quan parlarem de mobilitat? Jo m’ho pregunto. Per què no han plantejat un 
canvi de redactat? La moció té unes mesures molt positives que jo crec que qualsevol pla 
de mobilitat futur de Molins de Rei les voldria incorporar. Amb matisos? Sí. Per què no us 
heu molestat ni si quiera en presentar un canvi de redactat en plan “intentarem, treballarem 
per incorporar aquestes mesures en un Pla de Mobilitat futur perquè estem súper d’acord 
en tot però votem en contra”. Home, sincerament, jo aquesta actitud del govern en aquesta 
moció d’avui que aporta unes mesures molt bones i molt positives per Molins de Rei, per la 
mobilitat de Molins de Rei, i que tot es pot estudiar, per descomptat que tot es pot estudiar. 
Cal dir que no de manera taxativa sense parar-nos ni a introduir la possibilitat de que es 
puguin tenir en consideració aquestes mesures en un futur? No sé, és que torno al debat 
de fa no sé quants punts quan parlàvem de per què el govern pensa que les mocions són 
atacs directes sobre la seva gestió i no aportacions positives que poden estar fent els 
grups municipals per a millorar també Molins de Rei, per a contribuir, que, al final, és el que 
estem fent aquí, des de l’oposició, sí, però és el que estem fent aquí. Jo els demanaria, si 
us plau, que es replantegessin aquest posicionament de vot i que, com a mínim, es 
molestessin en demanar que s’incorporés, que en comptes d’aplicar directament, punt per 
punt, com a mínim, demanar un canvi de redactat que fes possible que aquestes mesures 
s’incorporin en un futur Pla de Mobilitat, saber quan serà el futur Pla de Mobilitat i saber 
també, ja de pas, quan seurem a parlar de mobilitat perquè fa molt i molt temps que a 
Molins de Rei no seiem a parlar de mobilitat. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sr. Ramon, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Començaré pel final, una mica, amb la línia del que deia l’Ana. Crec que 
des del novembre del 2018 que no tenim tècnic de Mobilitat i, per tant, un dels greuges 
d’aquest municipi, per tant, ja va sent hora que entre tots ens hi posem a veure si podem 
treure aquesta plaça i podem cobrir-la, evidentment, mancança de tots i, per tant, haurem 
de treballar-hi. Jo crec que nosaltres amb el que és l’esperit de la moció, evidentment, la 
compartim, creiem que hem de tendir més cap a un model més sostenible en tots els 
sentits en el nostre municipi, ho tenim claríssim. Està clar que en moments excepcionals, 
doncs, decisions excepcionals i la peatonalització, aquestes setmanes, del centre vila ha 
estat una decisió excepcional perquè abans hem fet una moció on donàvem suport el 
comerç i jo no he sentit a ningú de vostès que hagi dit que ha parlat amb el comerç. Algú 
els ha preguntat què en pensen de la peatonalització del centre vila? Algú els hi ha 
preguntat? Sí? Jo també. Els hi puc ben assegurar que a molts d’ells, per no dir la seva 
totalitat, n’estan en contra. Per tant, defenso el mateix que vaig defensar quan estava a 
l’anterior govern, que per a nosaltres està clar que el model de peatonalització del centre 
vila passa per fer un model participatiu on la gent opini, on s’acabin presentant unes 
propostes en base a una anàlisi, a unes reflexions per part de tots els actors, no només de 
la part política. Això afecta a una part molt important del nostre municipi i, per tant, ha 
d’haver-hi un debat intens i ha d’haver-hi un debat on tothom hi diguem la nostra igual que 
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va passar amb la carretera. Recordo, per qui no recorda alguna cosa, que en aquell procés 
participatiu el model de la carretera amb vies per bicicletes es va descartar. Per tant, jo 
comparteixo totalment el que diu el regidor Àlex Herrero, crec que hem de treballar en 
aquesta línia però ho hem de fer emparant-nos també en l’Àrea Metropolitana 
[Inintel·ligible, 04:28:30] quin pot ser el procés que hem de fer d’una manera global, d’una 
manera tranquil·la, pausada i prenent decisions encertades. Creiem que aquesta és la línia 
que hem de treballar perquè és la més adient i la més correcta i és també la que espera la 
ciutadania de nosaltres, que no fem les coses per imposició sinó que les fem per consens, i 
en un municipi, en un ajuntament on tothom es creu la participació, doncs, estic convençut, 
convençut del tot que tots acceptaran que s’ha de fer un procés participatiu per parlar de la 
peatonalització però no val que ho decidim nosaltres.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara sí que ja aniríem al tancament de la moció, per tant, els ponents, 
endavant.

Sr. Ros:
Bon vespre. Em sorprèn molt l’actitud del govern amb tot això. La intenció de la CUP quan 
vam presentar aquesta moció a l’inici i les aportacions que hem rebut d’altres grups 
municipals era clarament posar sobre la taula una oportunitat per fer coses i començar a 
fer-les, que estan previstes totes i que no s’estan fent perquè el Sr. Herrero ens ha dit molt 
clarament que vol fer estudis i relacionar-se amb altres administracions, hòstia!, si es 
llegeix la moció, estem fent cites constantment a plans de mobilitat que ja estan definits, és 
a dir, que el que estem demanant bàsicament és que facin algo i implementin. I, si se’m 
nota enfadat, és perquè realment ho estic una mica, l’actitud...no m’esperava per res que el 
govern fos una resposta a bloquejar-ho tot, és a dir, aquesta moció no tira endavant perquè 
no és la nostra, perquè no farem veure nosaltres que farem coses i aquí s’acaba tot. 
Aquesta actitud era l’última...m’esperava d’una moció que era totalment en bona fe, era 
una crida pública, més aviat, a posar sobre la taula en clau de poble l’oportunitat de 
començar a parlar de persones, de carrer, d’ocupar l’espai, de disposar de la bicicleta i de 
treure els cotxes que fan pudor, fan contaminació i són perillosos per la circulació i parlar 
en aquests termes. Sr. Ramon Sánchez, vostè sembla que vostè sempre sigui l’únic que 
pensa en l’empresa i el comerç. No sé amb quins comerços deuen parlar però deuen ser 
comerços que tenen alguna afició especial a anar amb cotxe fins a la porta del centre vila. 
És impossible aparcar al centre vila, literalment, en canvi, els carrers de Molins de Rei i de 
la resta dels Països Catalans i del món que han demostrat que el comerç funciona, que és 
estable i que és tranquil i és bo és on la gent pot anar tranquil·la per la vida i comprar, 
vale? Si portem cotxes fins la porta de cada comerç de Molins de Rei, fins la porta de cada 
casa de Molins de Rei és impossible que ningú vingui a comprar perquè tindrà un cotxe a 
la porta del seu comerç. Estem dient que pels comerços de Molins de Rei, realment, el 
millor que podria passar és que la gent hi pugui anar i que “disfruti” dels carrers de Molins 
de Rei perquè el millor comerç, quan funcionen millor és quan hi ha un àmbit tranquil, 
relaxat i de mobilitat i d’ambient perquè el comerç sigui de proximitat. Si fomentem el cotxe, 
Ramon Sánchez, acabarem anant al supermercat perquè no hi haurà una altra ja a Molins 
de Rei. Si la mobilitat amb cotxe no fos tan fàcil potser la gent no aniria a comprar tant amb 
el cotxe, podria parlar de pedagogia, la gent sortiria amb els infants a passejar i arribaria 
als comerços de proximitat però, no, si fomentem el cotxe un cop i un altre, al final, sembla 
que vostès estiguin patrocinats pels grans supermercats d’aquest poble, per això potser 
n’hi ha tants al final. Em sorprèn moltíssim aquesta actitud, ho dic, ja veig que...òbviament, 
volia fer una intervenció dura ara però és que crec que no era per res l’actitud d’aquesta 
moció perquè fos bloquejada sense cap comentari, sense cap aportació, sense cap lectura 
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per part del govern, sistemàticament bloquejada i despreciada sense una sola valoració pel 
regidor tant de Medi Ambient com de Bicicleta, de Mobilitat, no ha dit res a valorar sobre ni 
un sol punt de la moció, ni una sola valoració política, cap mena de proposta d’un govern 
que, realment, com deia l’Ana abans, em sembla, fa la vida que no sentim res de mobilitat. 
Els plans de com fer la peatonalització del centre vila estan sobre la taula des de fa dos 
anys, els plans d’on fer els circuits de bicicleta estan sobre la taula des de fa cinc anys, els 
plans de per on reduir la contaminació del poble estan a [Inintel·ligible, 04:32:37] llavors, a 
què esperem, Sr. Herrero? Quan hi ha reunió per a implementar-los? Passo la paraula.

Sr. Corredera:
Em toca a mi, Xavi, o... com ho fem?

Sr. Alcalde:
A mi segur que no que no soc ponent.

Sr. Corredera:
Val, val, gràcies. Jo no faré el to d’enfadat del Carles perquè intento baixar les pulsacions 
però comparteixo absolutament la indignació i...anava a dir, l’estupor de veure com són 
incapaços d’entendre que això era una moció per tirar endavant coses que fa cinc anys 
que estan provades, o sigui, el Pla director de la bicicleta, el Pla de mobilitat urbana no 
l’han aplicat, no l’han aplicat a la seva totalitat. Els camins escolars segurs, no l’han fet. 
Vam fer un pla de vila de no sé què, que tampoc l’acabem fent mai. Llavors, em sorprèn de 
veritat em sorprèn que l’excusa sigui que volem fer les coses amb presses, amb presses? 
Però si anem 10 anys enrere, com que amb presses! Amb presses! O sigui, amb presses 
és que es va aprovar un pla de peatonalització que es faria en sis mesos i ara el Ramon 
Sánchez qüestiona que en el ple no serveix de res el que s’aprova perquè s’ha d’anar a 
parlar amb els comerciants? O sigui, vostès decideixen coses en els plens sense parlar 
amb quasi ningú! M’entens o no? Llavors, com, com ara deslegitima el ple i ens diu que 
hem d’anar a parlar amb els comerciants a veure què els sembla a ells? O sigui, si...escolti, 
agafin models que funcionen, la gent va als centres comercials, aparca el cotxe a un lloc i 
passeja pels centres comercials a comprar, no va a la porta del Zara a baixar del cotxe a 
comprar al Zara i tornen a agafar el cotxe i se’n tornen a anar, no fan això, A veure si d’una 
vegada entenem que la gent vol sortir a caminar, a passar l’estona amb la gent del poble, a 
interaccionar amb el comerç local. Interaccionar amb el comerç local vol dir no anar amb 
presses i el cotxe el que fa és generar presses perquè tu surts ràpid i vas a un lloc ràpid i 
te’n tornes a anar ràpid, si? I això és així, això és a ixi i, a més a més, t’ho diré jo perquè 
els que anem amb moto encara anem amb més pressa perquè sabem que aparcarem a la 
porta. Imagina’t si som tan dallonses que...Laia, te compro el discurso de que es verdad de 
que igual hay aceras y aceras pero también hay que promocionar el aparcamiento de 
motocicleta…perquè allà on hi cap un cotxe, n’hi caben cinc motos. Llavors, tot es pot 
gestionar però jo crec que dir que no votaràs a favor d’aquesta moció perquè es volen fer 
les coses amb presses és una mica, perdoneu, eh, però és una mica de vergonya aliena, i 
disculpeu-me si faig el to perquè, al final, m’he calentat també. Per tant, una mica...em sap 
molt de greu...primer, agraeixo a la CUP que ens deixés presentar la moció, agraeixo que 
acceptés les nostres aportacions i em sembla que aquí el govern està fent un “flaco favor”, 
ara no em surt en català, a la població de Molins de Rei no volent acceptar de que el model 
de mobilitat ha d’anar cap a un altre lloc. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Crec que hi ha una última...Sr. Ramon, són al·lusions exactament? Jo crec que 
avui no toca, jo crec. Jo l’únic que sí que diria i permeti’m perquè saben que en aquest ple 
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he parlat molt poc però tinc la capacitat de parlar també i sí que vostès tenen dret a 
demostrar tot el...i a escenificar també, no ens enganyem, el to i com estiguin d’enfadats o 
no, tenen tot el seu dret. Potser permeti’m però amb el cor han dit que aquesta era una 
moció de bona fe, entenem llavors, i estudiarem quines eren de mala fe i això és el que 
ens ha despistat perquè, si ja donen per sentat que aquesta era una moció de bona fe, vol 
dir que és que de vegades pensen que algunes no ho són i, per tant, no facin aquestes 
cares perquè és el que vostè a dit, Sr. Ros, han dit que han presentat una moció de bona 
fe, ergo, de vegades en deuen presentar algunes que no són de bona fe i, per tant, 
segurament això és el que ens ha despistat. Passaríem a la votació d’aquesta moció. 
Votació del punt 18.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda No aprovar la present moció per 11 
vots en contra del PSC (7) i JxM (4) i 10 vots a favor d’ERC (4), la CUP (3) Molins 
Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1).

D- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

19.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per a la resolució de 
suport als treballadors i treballadores de Nissan.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

1. Els grups integrants de l’Ajuntament de Molins de Rei manifesten el seu total suport 
als treballadors i treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es troben en 
vaga indefinida per la incertesa a què s’enfronten davant el possible cessament de 
l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), 
Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca.

2. El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la 
Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la 



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 107/135

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

direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i l’ocupació 
que en depèn.

3. El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que una 
mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que 
treballen per a Nissan, i que afecta més de 20.000 treballadors i treballadores a Catalunya.

4. El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor 
important de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dona feina a centenars 
de milers de treballadors i treballadores a Catalunya.

5. Per tot això, l’Ajuntament de Molins de Rei insta la direcció de Nissan a replantejar-
se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució que permeti el 
manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones 
treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
D’aquesta manera arribaríem...ja hauríem fet totes les mocions reflectides a l’ordre del dia. 
Passaríem a la declaració, al bloc de la declaració institucional que és el punt número 19 
que és la Declaració Institucional per la resolució de suport als treballadors i treballadores 
de Nissan. Si no recordo malament, faria la presentació la Sra. Aroca o el Sr. Gerard? Sra. 
Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Presenta el punt 19.

Sr. Alcalde:
Sí, sí, sí, ja s’han demanat, mentre vostè llegia la declaració, ja el Sr. Ros ja ha demanat la 
intervenció.

Sr. Ros:
Passo a fer-la, entenc. 

Sr. Alcalde:
Perdó?

Sr. Ros:
Com a CUP...deies això, no, Xavi?

Sr. Alcalde:
Sí, sí, que has demanat la paraula.

Sr. Ros:
Com a CUP, donar el suport a Nissan. Creiem que és un escenari molt trist per a 
moltíssimes famílies. Tancaran moltes empreses en aquesta crisi, tancarà molta gent, les 
hauríem de lamentar totes, tristament, però, com a mínim, les més grans empreses fan un 
cop especialment dur a l’empresa immediata, a totes les subcontractades i segurament a 
tota la gent i a tot el comerç que vivia de la renda que disposaven les famílies aquestes. 
Amb 26.000 persones que es posen en risc immediat quan es tanca aquesta empresa, és 
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un impacte duríssim per l’economia i què menys que el ple de Molins de Rei llancés el seu 
missatge de suport cap a totes les famílies, cap a tots els treballadors, encoratjar-los a 
seguir amb la lluita i a intentar salvar la planta o, com a mínim, que també entre l’empresa, 
les administracions i tots els agents possibles puguin servir ni que sigui per a reconvertir 
aquesta planta en algo diferent. Nosaltres en aquesta moció vam fer una aportació molt 
concreta, vam demanar modificar el punt on es parlava que la indústria de l’automòbil 
genera molta feina, genera molta riquesa, és cert però la indústria de l’automòbil no és 
només el que fa internament, l’impacte de la generació de tants cotxes i l’impacte que 
generen els propis cotxes en el consum de combustibles fòssils és enorme i hem de 
començar a pensar en un món futur que sigui sostenible i no pot passar perquè existeixin 
empreses que facin això. Per tant, és necessari, començar a preveure la transició 
energètica, començar a preveure una reconversió industrial perquè els llocs de feina es 
puguin mantenir generant productes que siguin molt més valuosos i molt menys impacte 
cap al clima, cap al consum energètic i també cap a la contaminació de les nostres ciutats 
amb aquests cotxes. I, al final, això no pot passar només per la fase de reconversió de la 
indústria de l’automòbil de combustible fòssil a l’automòbil de combustible per bateries, al 
final, els cotxes que es construeixen, el propi procés de producció genera moltíssims 
gasos, genera un consum enorme de plàstics, de minerals que són escassos i no és 
sostenible. És la realitat. El cotxe elèctric no salvarà la mobilitat amb cotxe. Hem 
d’aprendre que el futur no passarà per seguir tenint tots un cotxe elèctric, el futur passarà 
per tenir menys cotxes, compartir-los, disposar de transport públic fort, gratuït i que arribi a 
tot el territori i només així serà possible que realment reduïm el volum d’emissions i fem 
sostenible el futur d’aquest planeta, al final. També certes reflexions, on estan els beneficis 
d’empreses com Nissan quan arriben moments una mica més difícils? L’empresa Nissan 
s’ha repartit enormes beneficis entre els seus propietaris, ha demanat a més i ha xantatjat, 
a més, administracions com l’estat i la Generalitat per aconseguir beneficis econòmics i 
ajudes per seguir tirar endavant i, al final, decideix que tanca llançant els treballadors a 
l’atur i emportar-se l’empresa. Com a mínim, aquesta empresa hauria de tornar totes les 
ajudes que va rebre, indemnitzar al màxim tots aquests treballadors i que no pogués ser 
tan fàcil que una empresa llençar totes les ajudes i tot l’esforç que molta gent ha fet perquè 
aquesta empresa funcioni i ara quedar-se’l, tancar i seguir tenint tots els beneficis. Al final, 
es privatitzen els beneficis i se socialitzen les pèrdues d’aquest país. Per tot això, la CUP 
volem donar el màxim suport a les treballadores de Nissan que estan lluitant dia a dia al 
carrer. Fem una crida a tothom de partits, institucions, moviments socials a sortir amb ells 
al carrer, donar-los suport, entendre totes les seves mobilitzacions i protestes perquè no 
són només les seves, són de totes i si els drets que puguin guanyar la gent de Nissan 
seran drets que, al final, ens podrem beneficiar entre totes. Moltes gràcies. 

Sr. Alcalde:
El Sr. Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Gràcies. Ja fa temps que la planta de la Zona Franca està en perill i sempre pendents del 
vehicle que podran produir. Els darrers vehicles no han tingut la sortida al mercat esperada 
per l’empresa però també cal incidir que la planificació i direcció empresarial mai ha estat 
enfocada a reforçar la planta, com ha demostrat la producció del pick-up que a Europa no 
té una acollida comercial, enlloc de produir vehicles de consum normalitzat a Europa. 
Diverses decisions estratègiques de la direcció empresarial han portat a la situació actual 
que, malauradament, era previsible. Cal intervenir en la planta i no negociar any rere any 
un vehicle per a produir. En aquest sentit, ja es va negociar un ERO fa anys amb 
importants sacrificis per part dels treballadors i de les treballadores. Des d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya donem ple suport, com hem fet sempre, als treballadors i les 
treballadores de les plantes de Nissan i de les empreses que en depenen productivament.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Corredera, sí.

Sr. Corredera:
Gràcies. Evidentment, tot el suport dels treballadors i una mica denunciar també el model 
industria que va en aquest país, a Catalunya, que alguns es creuen que són molt bons 
gestors i que tenim un poder empresarial molt elevat però un petit virus ha fet ressaltar que 
el model o el teixit industrial que té Catalunya o l’Estat espanyol té molt a millorar. No hem 
sigut capaços ni de fer unes mascaretes per abastir el mercat interior. I, per tant, jo no hi 
estic...amb algunes afirmacions dels companys de la CUP, jo crec que, com deia 
l’Assumpta Ferran que era la directora de l’Institut Català d’Energia de fa un temps, fa 10 
anys es va proposar, es va fer un pla per a fer una transició del model industrial del cotxe, 
del vehicle cap a un model del vehicle elèctric per apostar cap a un sector en creixement 
en aquell moment que era el de les bateries i jo crec que és el futur o el model que s’hauria 
d’haver explotat fa 10 anys i que, malauradament, crec que arribem una mica tard. Jo crec 
que no deixa de ser un pas més cap a la desindustrialització del nostre territori, del nostre 
país i que, evidentment, des de les institucions i des de la Generalitat hauríem de fer un 
canvi de rumb i començar a plantejar-se què està passant en el model industrial, què està 
passant amb les indústries que se n’estan anant d’aquest país i, evidentment, intentar tot el 
que sigui possible generar llocs de treball d’indústria que, a més a més, genera...el lloc de 
treball en genera tres més d’auxiliars del mateix sector com s’ha vist amb la planta de 
Nissan, que no només tanca la planta de Nissan perquè és la planta de Nissan i totes les 
indústries del voltant. I, per tant, crec que ens fa falta un govern potent a la Generalitat, un 
govern que realment canviï aquesta tendència i que realment deixem de jugar a no sé quin 
joc i ens comencem a posar “en sèrio” cap a on anar el nostre país i això és un exemple de 
cap a on va el país. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sr. Sánchez.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Trobo molt encertada la intervenció del Gerard. Crec que anava, també la 
volia enfocar bàsicament per aquí, per un pla estratègic per a la indústria, no el tenim i això 
és el que aquest país hauria de tenir per saber cap on volem anar. Aquest matí escoltava a 
TV3 on es parlava, precisament, de la Nissan i com s’havia gestionat i on es parlava, per 
exemple, que el turisme, que és la principal empresa d’aquest país, doncs, no té ni un sol 
centre de recerca, no té ni un pla estratègic de cap a on ha d’anar. En definitiva, si no són 
capaços ni tanmateix de tenir un bon pla estructurat de cap a on ha d’anar el turisme, 
doncs, està clar que ens falten moltes mancances encara. I, en aquest sentit, comparteixo 
absolutament tot el que s’ha dit. Evidentment, el nostre suport, com no pot ser d’una altra 
manera, a tots els treballadors i les treballadores de Nissan i de totes les empreses 
subcontractades, n’hem fet esment aquí. Hi ha molta empresa subcontractada a la 
comarca que treballava per Nissan, no em vull ni imaginar què passaria si un dia SEAT 
decidís tancar, seria possiblement la desaparició de la nostra comarca i, per tant, no toca 
cridar el mal temps però és evident que la problemàtica que generarà això a l’entorn de la 
nostra comarca amb una forta presència de tallers, petits, mitjans, que es dediquen a 
l’empresa de l’automòbil i donaven suport a Nissan, doncs, o que treballaven per Nissan, 
doncs, és evident que serà molt gran. Jo recordo ja fa temps que hi havia molta enginyeria 
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dedicada al sector de l’automòbil, aquesta enginyeria també va desaparèixer. Parlàvem 
abans del valor afegit de molts treballs, aquest valor afegit també el vam anar perdent i 
cada vegada hem anat externalitzant més serveis i, per tant, quedant-nos amb mà d’obra 
barata i el que hem de posar sobre la taula és com generem més valor afegit amb la nostra 
indústria, només així aconseguirem tenir un país de primera que, a dia d’avui, jo crec que 
encara dista molt de poder-lo tenir. Es fa amb empreses amb valor afegit, amb una 
capacitat molt alta dels seus treballadors i treballadores i aquest ha de ser el camí en el 
que el model empresarial del nostre municipi, del nostre país, i el model industrial ha de 
tendir. Si no ho fem així, és evidentment, el futur és la Nissan i demà seran altres 
empreses que hauran de tancar i hauran de marxar. Per tant, recolzament i esperem que, 
ja sigui el govern de la Generalitat o el govern espanyol tingui un pla estratègic per a la 
indústria que defineixi molt bé cap a on hem d’anar i com ho podem accentuar que les 
nostres empreses del futur siguin empreses amb alt contingut afegit.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Jo mateix faré la intervenció per part del meu grup i una mica 
amb consonància, jo crec que aquest tema sí que recull part de la sensibilitat dels diversos 
grups i jo crec que tenim punts en comú i permetin-me que jo els faci tres reflexions que 
van en la línia de les últimes intervencions, tres aspectes clars. Un tema que és la crisi de 
l’automòbil a nivell europeu, això és una realitat i, per tant, aquesta indústria a nivell 
europeu està patint i, segurament, el que es necessita en aquest sentit és un programa 
europeu de cap a on i quina mena d’automòbil vol i, per tant, quina mena d’automòbil ha de 
construir. Segona, la industrialització, també, Sr. Corredera, comparteixo algun dels 
aspectes que diu però no tots, és a dir, al final, els problemes de les mascaretes no han 
estat només única i exclusivament d’aquest país. Hem vist notícies en el pitjor moment 
d’aquesta crisi com el problema de proveïment el tenien altres països del nivell d’Espanya 
també. I, per tant, aquestes suposades subhastes que hi havia de material sanitari en 
pistes d’aterratge, sent coneixedors que el 90% del material sanitari es produeix a la Xina, 
el 90%, per tant, el problema era comú pràcticament a tot nivell europeu, per tant, 
segurament aquí és on reclamem més una política industrialitzadora a tot Europa en un 
moment que ara és molt fàcil dir-ho. També amb un producte com el material sanitari no 
s’ho va acabar de creure i ara la necessitat “apreta” i creiem que amb el cotxe, des 
d’aquest punt de vista, passa el mateix. I tercera qüestió, que jo crec que també és l’altre 
punt important, és evident que en aquest món, en aquestes industries i en aquestes 
fusions de vegades es prenen decisions que la pròpia cúpula directiva poden no ser 
encertades i segurament aquí la fusió Nissan-Renault, el repartiment dels mercats tampoc 
ha ajudat a la planta de Nissan. Què és el que s’hauria de fer? Escolteu, des del nostre 
punt de vista, és evident. Primer, recolzar la lluita perquè això no surti gratis, perquè això 
s’eviti perquè, entre tots, segurament, tenim un altre punt de vista, és a dir, el que no pot 
ser és que les administracions en algun moment, més encertadament o menys 
encertadament, pedró ajudin, donin ajudes econòmiques a aquestes empreses i, després, 
aquestes empreses se’n puguin anar, allò que diríem, “de rositas” o sense un cost per elles 
mateixes i amb tota impunitat. Per tant, des d’aquest punt de vista, l’administració ha de 
ser absolutament bel·ligerant a l’hora de preservar i fer prevaldre, primer de tot, els drets 
de les administracions públiques, els drets dels treballadors, evidentment, i treballar des 
d’aquest present per un futur en què realment la indústria també tingui un paper en el 
nostre país. Això és el que saben que, a més a més, divendres passat hi va haver una 
concentració també a Molins de Rei en un dels quatre grans concessionaris, en aquell 
moment també vaig poder portar a terme aquestes idees i aquest suport amb els 
representants sindicals i esperem que puguin tenir tota la força perquè en aquests primers 
vuit mesos tinguin la màxima força per conjuntament treballar pels seus drets. A partir 
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d’aquí, el regidor ponent, si volgués...bueno, és una declaració, entenc que hauríem 
acabat, no? Per tant, passaríem a la votació, si els sembla bé. Vots... És una declaració, 
per tant, entenc que...s’ha de votar, no? S’hauria de votar, secretària? Perdó, ara...

Sra. Secretària:
Si no hi ha part resolutiva, no.

Sr. Alcalde:
D’acord, doncs, entenc que quedaria...estem d’acord?

21.- Qüestions sobrevingudes - Moció conjunta dels Grups Municipals MEC i Molins 
Camina – Podem, de Creació d’una Comissió de Seguiment de les Llicorelles.

Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de 
l’article 82.3 ROF:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres 
presents, la ratificació de la inclusió d’aquest punt.

MOCIÓ

“Els portaveus que signen, En Gerard Corredera Rebulà, del Grup municipal Molins en 
Comú, i l’Ana María Aroca de Maya, portaveu de Molins Camina-Podem, de conformitat 
amb l’article 28.4 del ROM, que textualment estableix:
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Formulen la següent Moció d’Urgència al Ple del dia 4 de juny de 2020:

ANTECEDENTS

Es conegut per tots els regidors, que s’ha creat una opinió pública desfavorable/favorable, 
com a conseqüència de l’impacte visual de les obres que s'estan realitzant al sector del 
PPU de Les Llicorelles.

Aquesta opinió s’ha materialitzat en: la creació d’una plataforma ciutadana anomenada 
STOP-LLICORELLES, un conjunt de mobilitzacions de vilatans/es, una recollida de 
signatures on es sol·licita la paralització de les obres, una denúncia a la Fiscalia de Medi 
Ambient, la presa en consideració de alguns grups municipals respecte a les votacions de 
l'aprovació inicial i provisional del PPU Les Llicorelles, etc.

Per tot això es proposa a l’Alcalde la celebració extraordinària de la Comissió Informativa 
preceptiva, de no ser possible l’anterior a la convocatòria ordinària de la Junta de 
Portaveus, i de no ser possible l’anterior, la convocatòria extraordinària de Junta de 
Portaveus abans de celebració del Ple, d’acord amb l’article esmenat.

I de no ser possible la petició anterior, es proposa al Ple, prèvia declaració d'urgència si 
s’escau, la adopció dels següents

ACORDS:
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Primer.- Crear una Comissió de Seguiment de les actuacions derivades del PPU, del 
Projecte de Urbanització, projecte de reparcel·lació i demés actuacions de gestió, sobre els 
següents principis rectors:
Composició:
President: Alcalde
1 Representant de cada Grup Municipal
2 Representants de l'associació d'empresaris Riera del Molí
2 Representants de la Junta de Compensació
2 Representants de la Plataforma Stop Llicorelles
2 Representants de la Societat Catalana d'Herpetologia.
2 Representants del Consorci Parc de Collserola
2 Representants de l’Associació de Veïns La Pau - Riera Nova
Podran assistir els tècnics municipals designats pel president, a petició dels grups 
municipals.

Règim de reunions:
Una reunió cada tres mesos amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari quan ho 
demanin representants de com a mínim dos grups municipals.

Segon.- Donar trasllat del contingut de la moció a tots els interessats i als diferents mitjans 
de comunicació locals.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, ara passaríem al punt dels Altres i, sí que els dic que per qüestions, per acords de 
Portaveus i per tal que el regidor Marcel no pogués intervenir en tot el ple, el que faríem és 
avançar les qüestions sobrevingudes, per tal que l’últim punt a nivell de ple, més enllà de 
les preguntes, fos el de la renúncia del regidor. Per tant, com que hi ha una qüestió 
sobrevinguda, que és la moció que ha presentat els grups, els portaveus dels grups Molins 
en Comú i Molins Camina Podem, entenc, secretària, que primer de tot hauríem de...ells 
haurien de...hem de fer dues votacions? Els regidors ponents, volen explicar la urgència 
del tema o passaríem a la votació i ja passem al debat de la moció?

Sr. Corredera:
Bé, no sé, haig d’explicar la urgència del tema?

Sr. Alcalde:
Podem passar a la votació directa, no és obligat. Secretària, dic el correcte o ho ha de 
verbalitzar expressament perquè quedi en acta?

Sra. Secretària:
Millor que ho expressi, si us plau.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Endavant, Gerard.

Sr. Corredera:
Nosaltres portem aquesta moció d’urgència al ple per un efecte d’un moviment veïnal i per 
una entitat que manifesta una vulneració o una mala praxi d’una urbanització que s’està 
efectuant a Molins de Rei i que, per tant, creiem que atès el moviment que ha generat, 
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ateses les protestes que ha generat, crec que el ple és un bon, és el representant de la 
població de Molins de Rei i, per tant, hauria de ser debat crear aquesta moció d’urgència 
pel seguiment de les actuacions de Les Licorelles.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació de la incorporació d’aquest punt. Votació. I ara sí 
que els regidors ponents, si volen fer explicació de la moció, si us plau.

Sr. Corredera:
Presenta el punt 21.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, s’obriria el torn d’intervencions. Sr. Llort, ha demanat la paraula? Sí? És 
que no...d’acord, endavant.

Sr. Llort:
Gràcies una altra vegada. Estem completament d’acord en crear comissions per fer 
seguiment dels projectes importants per a Molins de Rei. La creació d’aquesta que ara es 
proposa ens hauria de permetre reclamar el projecte executiu de restauració de la Riera de 
Vallvidrera de la qual no en tenim constància i controlar les possibles irregularitats en 
l’execució d’aquest pla. En el transcurs de les obres hem obtingut uns documents que 
informen desfavorablement de la intervenció que s’està fent, a més a més, les obres van a 
una velocitat extraordinària, cosa que està suposant un impacte encara més gran a tot 
l’entorn de la riera. Creiem que d’aquí a la primera reunió d’aquesta comissió, en cas que 
sigui aprovada, les obres encara hauran fet més malbé l’espai. Per tot això, creiem que 
abans de constituir la comissió cal aturar les obres. Un cop aturades, en la primera reunió 
de la comissió, es podran estudiar les possibles irregularitats que s’estiguin fent i es podrà 
donar resposta a la denúncia presentada a la Fiscalia per part del CEPA i S.O.S La 
Rierada a propòsit de possibles indicis que aquestes actuacions puguin infringir diverses 
normatives ambientals i urbanístiques i, sobretot, es podrà treballar pel projecte de 
recuperació de la riera que no es pot fer un cop acabades les obres ja que, en aquell 
moment, la riera encara estarà més malmesa que ara. Segons fonts enteses en aquesta 
matèria, cal destacar la importància de la Conca de la Riera de Vallvidrera, tant pel 
manteniment d’ambients i espècies de conservació prioritària com pel seu paper estratègic 
com a connector ecològic. La Riera de Vallvidrera és l’únic curs d’aigua permanent de la 
Serra de Collserola. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Primer de tot, agrair les aportacions que m’ha fet arribar el regidor Sánchez aquest 
matí...ahir, perdó. Al principi dubtàvem de si podríem debatre la moció i, al final, acabem 
rebent aportacions del govern. Me n‘alegro que el govern també vulgui fer un seguiment 
d’aquestes obres, no seria la primera comissió de seguiment d’aquest tipus que tenim, 
creiem que és molt important per tal d’aclarir tota la situació que, tot el creuament 
d’informacions que estem tenint, d’informes, de notícies, de denúncies, etcètera, que jo 
crec que cal una explicació. I no ens sumarem a la petició d’aturar les obres perquè 
aparentment no...jo no tinc cap document, no tinc cap proba que em faci pensar que 
s’estan fent les coses malament però sí que voldríem tenir aquesta informació i poder 
valorar si realment cal aturar les obres i cal replantejar-se el projecte. Per això, a 
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continuació farem una sèrie de preguntes i farem una sèrie de demandes al govern 
d’informació que esperem que ens ajudin a aclarir la realitat. Nosaltres, en un primer 
moment, havíem inclòs únicament els grups polítics i a la plataforma Stop Licorelles. El 
govern ha fet unes propostes d’incloure a una, a la resta d’interessats que creiem que 
poden fer més justa la composició de la comissió perquè realment estaran tots els actors 
afectats representats i, per tant, esperem que aquesta comissió es reuneixi el més aviat 
possible per primera vegada, després mantenint el caràcter trimestral i que es mantingui, 
per tant, que es facin les reunions. Recordem que durant aquest any 2020, si no 
m’equivoco, no hem fet cap reunió de comissió de seguiment de Les Guardioles i la seva 
periodicitat no s’ha seguit sempre i ara estem vivint un exemple, jo crec que en aquest 
sentit hi ha un neguit ciutadà i una demanda ciutadana de que els expliquem, debatem, 
valorem i fiscalitzem el que està passant en aquell sector de Les Licorelles i, per tant, jo 
crec que és un bon pas endavant. Sí que he de dir que la plataforma Stop Licorelles, hem 
pogut parlar amb ells, i en principi no es mostren d’acord amb assistir a la comissió perquè 
consideren que seria donar validesa a unes obres que directament el que volen és aturar-
les perquè no hi estan d’acord. Tot i així, esperem que en un futur canviïn d’opinió i, com a 
mínim, puguin participar d’aquesta comissió de seguiment i de fiscalització de les obres de 
Licorelles.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Raventós.

Sr. Raventós:
Jo volia fer una intervenció breu i cenyida al contingut de la moció perquè entenia que avui 
no tocava entrar a debat sobre si les obres s’haurien d’aturar o si les obres ja no haurien 
d’existir, el projecte hauria d’existir, etcètera. Les intervencions que m’han precedit m’ho 
faran més difícil però, en tot cas, nosaltres el que volíem dir al respecte és que, com molt 
bé ha explicat el Gerard a la introducció, hi ha una demanda social, una preocupació que 
ens sembla perfectament legitima i, fins i tot, comprensible d’una obra d’una magnitud 
considerable com és el projecte d’urbanització de Les Licorelles, per tant, des d’aquest 
punt de vista la demanda d’una comissió de seguiment, igual que es va fer en el seu 
moment amb les obres de Les Guardioles, ens sembla absolutament ajustada i totalment 
lògica. Però també volia dir que s’ha de...és a dir, jo demanaria rigor i demanaria rigor a 
tothom, em sembla important que no perdem el rigor perquè els projectes urbanístics són 
molt complexes, els projectes urbanístics són terriblement complexes i és un camp abonat 
a paraules gruixudes, a paraules fàcils i afirmacions, si se’m permet, grolleres que no 
ajuden al rigor, que no ajuden al rigor. A mi em sorprèn una mica tota la història que surt 
amb el tema de la Riera de Vallvidrera, escolti’m, insisteixo, m’aplico el rigor, el primer 
problema de la Riera de Vallvidrera és que la gent de Molins de Rei es pensa que és 
l’autopista per anar caminant a La Rierada, aquest és el problema de la Riera de 
Vallvidrera, aquest és el principal problema de la Riera de Vallvidrera, la quantitat i 
quantitat de gent que la creua caminant, corrents i amb bicicleta per anar a La Rierada. 
Aquest és el problema de la Riera de Vallvidrera i em sorprèn que una cosa tan 
parlamentària i tan de sentit comú com aquesta, no sé perquè, sempre s’obvia, sempre 
s’obvia. Nosaltres, ara no és per penjar-me medalles però el govern anterior va presentar 
conjuntament amb el Parc de Collserola un estudi d’alternatives precisament per evitar que 
la gent vagi de Molins de Rei a La Rierada per dintre del curs de la Riera de Vallvidrera, és 
que aquest és el principal impacte. Ens podem fer les palles mentals, amb perdó de 
l’expressió, que vulguem però, fins que no solucionem aquest problema, no solucionarem 
el problema ambiental que té la Riera de Vallvidrera. I això és així. I amb això no vull dir 
que, evidentment, no haguem d’estudiar l’impacte que tenen les obres de, perdó, ja m’he 
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perdut, de Les Licorelles al voltant d’aquesta qüestió, evidentment, nosaltres, els primers a 
defensar-ho. Però, insisteixo, una mica de rigor i siguem una mica seriosos. Primer, els 
debats urbanístics són terriblement complexos i és difícil no anar-se’n al 1976 que és on 
comencen els mals de l’urbanisme al Baix Llobregat i, concretament, a Molins de Rei. Jo 
no ho faré avui, suposo que tindrem oportunitats de fer-ho. I, si us plau, quan parlem de la 
Riera de Vallvidrera, fem-ho amb una mica de rigor perquè, si no, és que confonem a la 
gent i a un terreny abonat per la confusió no fem més que confondre més. Si de veritat 
volem protegir la Riera de Vallvidrera, deixem de pensar que és un carrer que ens porta a 
La Rierada i entenem que és el que és, la riera i és l’espai de màxima protecció del Parc 
de Collserola. I, amb això, acabo. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Ara tindria la paraula el Sr. Zaragoza.

Sr. Zaragoza:
Jo vull agrair als grups que presenten la moció. Jo crec que sí que és veritat que aquí, com 
va passar amb el tema de Les Guardioles, segurament des d’un inici hauríem hagut de 
crear aquesta comissió, hauria de ser...ara ja no sé si ens quedarà una altra zona, en tot 
cas, jo crec que sí que és veritat que pel neguit i per l’impacte que ve de lluny, com deia el 
Josep, que ens seguim a xarxes i comparteixo el 95% de les coses que ell diu, de les 
coses inclús que escriu, vull dir que les compartim. I crec que, i coincideixo molt amb ell, 
que el debat urbanístic no pot ser tan simple. Jo demano que alguns que han fet alguna 
intervenció alarmista o catastrofista o utilitzen determinades paraules o presumptes que 
vigilin, que vigilin. Això, com deia el Josep, és un tema molt complicat. Jo crec que sí que 
és veritat que tots plegats parlem amb transparència que és la millor manera d’evitar 
qualsevol dubte i per això nosaltres estem d’acord que tothom que vulgui i, en aquest 
sentit, que se senti representat per parlar, parli i digui la seva. Ja hem vist, com deia la 
companya Ana Aroca, que hi ha determinada gent que crees una comissió i que el primer 
que fan abans de parlar amb els propis representants de l’administració és posar una 
querella contra l’ajuntament en comptes de demanar. Miri, jo crec que un exercici de 
transparència de qualsevol grup...després, a les preguntes, ja em disculparan perquè amb 
48 hores hem intentat fer el màxim possible de contestacions però jo crec que aquesta 
comissió ens ha de servir per a posar damunt la taula tota la informació que calgui i els 
informes i que l’alcalde, en la línia del que hem estat parlant, demani els informes que facin 
falta i, si en algun moment arribem a la conclusió tècnica de que s’ha d’aturar alguna cosa 
perquè hi ha alguna cosa que s’ha de fer i que s’argumenta —que nosaltres, com deia 
l’Ana, ara mateix no tenim cap informació en aquesta línia— pues, la fem, cap problema, 
celeritat i transparència però no diem determinades coses. Fa molt mal dir algunes de les 
coses i les afirmacions que es fan i fa el joc que fa determinada gent. Hi ha gent que té 
poca memòria del que hi havia allà. Al 2011 era la Fiscalia de Medi Ambient la que ens 
volia demandar a l’ajuntament pel polígon industrial il·legal que hi ha allà. Jo no he vist cap 
document, aquí s’ha dit, desfavorable. En tots aquests processos, hi ha informes i 
contrainformes perquè els procediments urbanístics són complexes, ho ha dit el Josep. Hi 
ha informes que demanen matisos, es va fer amb el Pla parcial quan es va aprovar 
inicialment, quan es va aprovar per part de la Generalitat, quan hem fet matisos. 20 i 30 i 
40 informes d’incorporacions i sempre revisats pels tècnics i amb el seguiment dels 
polítics. I la feina que s’ha fet aquí i es va reconèixer quan es va fer l’aprovació del Pla 
parcial pels diferents responsables polítics és molt important. Jo crec que, ojo!, és a dir, 
que és molts fàcil fer determinades reivindicacions quan no se sap què és el que ha passat 
i què és el que hi ha. I, després, coincideixo amb una cosa que banalitzem molt, no només 
amb el Parc de Collserola, amb el Parc Agrari, vull dir, és que com...hi ha determinades 
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coses que s’han d’arreglar i les nostres arrels però, ostres, hi ha molta gent que fa molta 
demagògia perquè es pensa precisament que és això. Per això nosaltres hem volgut que 
amb la gent que han col·laborat, i aquí surt la Societat Catalana d’Herpetologia o el mateix 
Parc de Collserola que fa un seguiment exhaustiu de es obres i de tot el seguiment, volem 
que estiguin aquí. Jo crec que què millor exercici de transparència que estar en una 
comissió, parlar i donar la cara que jo crec que és el que tots demanem en aquests 
moments.

Sr. Alcalde:
No hi ha cap paraula més demanada. Entenc que, si volen tancar els ponents, és el seu 
moment.

Sr. Corredera:
Sí, tanco jo una miqueta. Tu, Ana, vols tancar? Una mica, agafant el que comentava el 
Josep i comentava també el Miquel, evidentment, la intenció de crear aquesta moció és 
exposar i aportar tota la informació perquè els diferents actors i gent sensibilitzada en 
aquesta urbanització pugui conèixer de primera mà com està, com es resolt, com segueix, 
com s’executa i, llavors, fer, fomentar un debat més aviat amb la informació que no amb 
l’opinió sense coneixement i aquest és l’interès i per això entenc que, pel que veig, no sé si 
tothom la votarà a favor però espero que es tiri endavant i que realment reconduïm 
aquesta situació. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, entenc que passaríem a la votació...

Sra. Aroca:
Un minut, un minut. Un segon simplement per dir que estic d’acord amb el que s’ha dit, que 
ja vam tenir el debat polític en el seu moment i ja hi va haver una votació al plenari i, per 
tant, la situació, aquests temes són massa complexes com per prendre’ls així com una 
mica a la lleugera i el que hem de fer és tractar aquestes temes amb rigor. Per això, jo crec 
que fer la comissió és un bon pas endavant i, a partir d’aquí, per la nostra part, com a 
representants dels vilatans i vilatanes, tot el que puguem fer per intentar que la situació 
estigui ben clara i que les obres tinguin el menor impacte però poca cosa més. Jo crec que 
estem fent el que hem de fer en aquest moment.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació. Votació punt 21. Ara sí que, permetin-me, sí que 
fer una reflexió i, sobretot un agraïment. Un agraïment a la majoria, potser no a tots però a 
la majoria de grups per les seves intervencions, per els seves paraules en un tema 
complex, assenyades, en un tema que, evidentment, ja els avanço, el govern té la voluntat 
de ser el més transparent possible, d’explicar i esvair qualsevol dubte que hi hagi al 
respecte de la realització d’aquestes obres importantíssimes per a Molins de Rei i, per tant, 
en el moment que saben i ho hem dit, en algun moment recollir tota la informació pot 
arribar a ser també una “tarea” difícil i complexa i, precisament, si en algun moment, el 
govern encara no ha sortit públicament i també ho farà amb tots els grups municipals i en 
aquesta comissió, és evidentment perquè està recollint tota aquesta informació per 
explicar-la i ho aprofito per explicar als companys regidors i regidores i també a la 
ciutadania. Per tant, amb aquest to, en un moment difícil, en un moment de sensibilitat 
ciutadana, segur, agraeixo a la majoria de grups municipals el seu to, la seva intervenció, 
també als ponents que hagin presentat aquesta moció, que hagin acceptat també les 
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propostes d’enriquiment d’aquesta moció i per tal de que entre tots treballem en aquesta 
línia.
 

VOTACIÓ

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat 
dels membres presents.

E- ALTRES

20.- Renúncia del regidor Sr. Marcel López Estalella, al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Molins de Rei.

Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. Marcel López Estalella, de data 21 de maig de 2020, 
amb número de registre d’entrada 2020008719, de data 21 de maig de 2020, en el qual a 
l’empara d’allò que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, manifesta la 
seva renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació.

Atès el que disposen els arts 9 del ROF i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general.

Per tot el que ha estat exposat, el Ple de la Corporació adopta:

Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia voluntària a la condició de Regidor de 
l’Ajuntament de Molins de Rei presentada pel Sr. Marcel López Estalella, pertanyent al 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) i 
declarar vacant el seu escó.

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial corresponent.



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 119/135

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

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat Sr. Marcel López Estalella.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Bé, d’aquesta manera, no hi ha cap punt més sobrevingut. Llavors, és moment de 
recuperar l’ordre del dia i ara sí que un punt d’aquests que no faré la broma habitual però 
no agraden. Malauradament, arribem al mes de maig, al ple de maig amb el tercer punt 
d’aquests que s’hauran fet en aquest mandat i és la renúncia del regidor Marcel López 
Estalella al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei. I, per tant, entenc que faria 
aquesta primera explicació el mateix...bueno, no sé si l’entenc. El Marcel, primer i després 
els seus companys? Entenc que el Marcel ho explica? Vostès mateixos.

Sr. López:
Gràcies. Sí, és un moment difícil, és un dia molt trist per mi perquè, per estar aquí, em vaig 
preparar durant un any amb moltes experiències positives, amb un projecte de quatre anys 
per estar acompanyat en aquest grup de quatre que som d’Esquerra Republicana i 
malauradament haig de renunciar. I ho faig no perquè hagi perdut el gust a la política, us 
ben asseguro que estar aquí amb vosaltres lluitant pels ideals d’Esquerra, pels meus ideals 
i, al cap i a la fi, pels nostres ideals que són de totes les molinenques i de tots els 
molinencs, encara li he agafat més gust a la política. Clar, però ho haig de fer per amor i 
per responsabilitat. Tots tenim presents aquestes últimes setmanes com ens han colpejat 
totes les històries vingudes de la Covid-19, malgrat tot l’esforç que ha fet la societat, diria, 
quasi a nivell mundial per evitar les conseqüències, que haguessin pogut ser 
tranquil·lament si no haguéssim fet res com la grip espanyola fa 100 anys, però al cap i a la 
fi estem parlant de salut, estem parlant de malaltia i estem parlant dels efectes que això 
genera. El meu fill té...perdoneu, el meu fill Sergi té una malaltia minoritària que es diu 
síndrome de Marfan i que li va generar un impacte ja des de la gestació, que va néixer amb 
una reducció visual per un efecte secundari que se li diu subluxació dels cristal·lins i per 
això vam haver de passar totes unes aventures. Però fins llavors no sabíem que tenia o no 
teníem constatat que tingués aquesta malaltia i ha sigut tanta la urgència amb la que ens 
ho han comunicat que ens ho han comunicat durant la pandèmia. Per tant, ja podeu 
comprendre aquí la importància que això ha agafat per nosaltres i, quan dic nosaltres, ara 
ja dic en clau a dins de casa. Per tant, això ha fet una deriva, un camí que no ens agrada i, 
encara menys, que el tinguéssim previst. Amb això, enrere ha quedat l’esforç d’un equip de 
persones de la militància, de la secció local, de l’executiva d’Esquerra Republicana i 
d’altres tants que ens han donat suport durant tot aquell esforç que jo personalment vaig 
fer per preparar-me i a qui els dec un record molt especial, molt especial, així com també a 
tots els nostres electors, als 2.120, però no només a ells sinó a totes les molinenques i 
molinencs a qui he tingut el plaer de servir i, quan pugui ser, tornaré a servir un altre cop. 
Vam fer el que vam poder, el millor que vam poder amb un treball transversal, diversificat, 
ple de colors i orígens diferents i tal per combinar el que tenim ara, el grup més gran que 
ha tingut mai Esquerra Republicana dins del ple municipal i que ens ha permès fer un 
treball més profund, més punyent dins d’aquest ple municipal. Per tant, malgrat la moció 
em colpeix i em deixa mig atabalat i tal, però marxo orgullós d’haver deixat un llegat en les 
mans, les bones mans dels meus companys i de la companya que em substituirà, la Laia, 
la Marta, la Núria, en Quim, us agraeixo els bons moments i també els mals perquè de tots 
n’hem après però no nomes a vosaltres sinó a tots vosaltres, 21, la secretària, l’interventor 
i a tots, a tots els molinencs i molinenques que heu vingut al ple perquè m’heu fet més 
gran, m’heu fet millor i més fort per seguir endavant. I les últimes paraules que vull dir són 
per la meva estimada esposa, companya de lluita amb tot això que ens està passant però 
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que sempre, sempre, sempre ha entomat amb fermesa i amb delicadesa i amb amor i amb 
tot i al nostre petitó, al Sergi, que encara que li diguin “cegato” o el que sigui, ell segueix 
endavant, ell segueix endavant perquè és fort com sa mare i com son pare. Per tant, a tots 
vosaltres, moltes gràcies, moltes, moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Marcel, ens ho has posat difícil això, virtualment, avui. S’obriria el torn 
d’intervenció. Entenc que aquí ho faríem de menys a més, ho faríem de menys a més, si 
us sembla. Ho dic per establir perquè ja no... Endavant.

Sra. Cassauba:
Bueno, a mí me sabe fatal, Marcel, sabes que hablé contigo después de la noticia. Sé lo 
que es vivir con alguien enfermo en casa y sé lo duro que es incluso cuando acaba 
extremadamente mal. Simplemente decirte que muchos ánimos, de verdad, quiero decir, 
después de haberlo vivido, no hay nada que pueda, ninguna palabra que pueda ayudar a 
ello pero, simplemente, que sepas que te llevas el cariño de todo el mundo aquí, que este 
pleno y este ayuntamiento perderá a un gran regidor y a una gran persona y desde aquí un 
abrazo y lo que necesites, tienes mi número, y hacia adelante ahora.

Sr. Corredera:
Bé, Marcel, ja saps que quan em vas comunicar, jo, personalment, tot el que necessitis, 
vull dir que tot el meu recolzament, tot el meu acompanyament. A mi, amb el Marcel, 
m’uneix una altra cosa més enllà de la política, ja ho he dit, té un germà que és molt amic 
meu i encara recordo fa molt de temps, quan ens vam conèixer, d’històries i de coses que 
hem compartit. Evidentment, tot continua, ens trobarem, ens veiem quasi cada dia a la 
plaça del Palau i, per tant, per mi ja saps que estaré allí i que tot el que pugui ajudar, 
intentaré ajudar-te. Crec que és una decisió difícil la que prens però també crec que el més 
important a la vida és cuidar dels fills i estar amb els fills i realment acompanyar-los i 
donar-los el recolzament com a pare i donar recolzament també a la teva parella perquè, al 
final, les emocions de pare i mare són molt complicades de gestionar més enllà...perquè hi 
ha molt de patiment i, llavors, tot el que puguem ajudar per a minimitzar això, doncs, a mi 
em tindràs. Ja saps que pots agafar el meu telèfon i trucar-me quan creguis oportú, vale? 
Gràcies. Una abraçada ben forta.

Sr. Alcalde:
Ana.

Sra. Aroca:
Marcel, mira, doncs, em sap molt greu perquè sempre sap greu quan marxa algú d’aquí 
però sobretot si ho fa per un motiu com aquest. Jo crec que prens una decisió important 
però necessària, ara estaràs on has d’estar en aquests moments. La política molinenca 
estarà molts anys per aquí i segurament tindràs potser altres oportunitats per tornar i no sé 
què més dir-te, que t’envio una abraçada molt forta, que ho sento moltíssim, que molta 
força i que segur que et trobarem a faltar d’alguna manera tots els companys i companyes 
en comissions informatives, plenaris, juntes de portaveus. Has estat un bon company, ets 
una persona simpàtica, agradable, no sé, a mi realment em transmets molt bon rotllo i, a 
vegades, això en política és difícil de trobar i s’agraeix. Una abraçada molt, molt forta i un 
petó molt gran a tota la família.

Sr. Ros:
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Marcel, en nom de tots els companys de la CUP, del Josep, de l’Estefania i meu també, 
doncs, el mateix, dir-te que ens sap molt de greu que hagis de marxar, sabem l’esforç que 
és ficar-se de regidor i ens podem imaginar l’esforç que has fet també personal de decidir 
marxar quan no ho vols, no voldries haver de marxar i, a més, que t’hagis de despedir 
online ho lamentem, esperem que ens vinguis a veure al proper ple que no sigui tancats a 
casa, que ens puguem veure en persona algun dia també perquè ens puguem despedir 
correctament i comentar la jugada d’haver estat regidors junts perquè, tot i que a partits 
diferents, és una experiència que vivim junts, de sis hores que portem aquí junts, al final, 
creen vincles que sempre és interessant poder-los comentar. El que deia, em sap greu 
sobretot que hagis de marxar per motius que són personals, motius que són molt més 
grossos que el fet que te n’hagis cansat, que vulguis canviar laboralment, vull dir que tens 
un motiu d’un pes molt més gran al darrere que et requereix com a persona. Fas la millor 
decisió, està clar, haguessis pres la que haguessis pres hauria sigut la bona perquè la 
prens des del teu coneixement, que no et podem dir res per com la prenguis, i crec que 
segur que has d’estar orgullós de la decisió que prens. I el que deies tu mateix, que m’ha 
agradat molt sentir-ho perquè quasi mai es diu i jo ho crec, som molt joves tots encara per 
tornar algun dia, tens la porta més que oberta a estar algun dia, a poder tornar a aquest 
ajuntament. Al final, pel poble i per estar a aquests llocs tampoc hi ha tanta gent que en 
tingui ganes, què menys que no deixar-les de banda si en algun moment tens un moment 
de la vida que et pot tornar a il·lusionar ficar-t’hi fins al fondo, no? El que dèiem, trist que 
s’hagi de marxar de regidor per no poder conciliar, ens reflexa un cop més, ho parlem 
sempre i sempre ho diem i caiem un altre cop tots, i les sis hores torna a ser un exemple 
que no podem conciliar massa bé entre ser regidors i el [Inintel·ligible, 05:31:35] de poble 
Molins i conciliar la vida personal és un esforç que volem [Inintel·ligible, 05:31:40] tots i que 
aquí estem. Així que, res, molta força, Marcel, a la família, a la dona, i al Sergi. Cuideu-vos 
molts, que ens anirem veient, que qualsevol cosa que necessitis, estem aquí i que espero 
que ens seguim veient pel poble.

Sr. Alcalde:
No sé si...com a Esquerra, algun company vol parlar també? Parlem... Hi haurà algun 
company que, com a Esquerra, parlarà també? Marta, endavant.

Sra. Espona:
De fet, vaig a improvisar totalment perquè no ens ho havíem plantejat però tenia el meu 
dubte de si, com a grup, nosaltres podíem dir alguna cosa.

Sr. Alcalde:
Sempre, sempre.

Sra. Espona:
Merci, gràcies. A veure, personalment ja ens ho hem dit i hem tractat al Sergi i hem tractat 
amb la Tatiana i, precisament, aquestes qüestions ja fan mal de per si, quan a sobre hi 
tens una proximitat, doncs, encara fan més de mal, no? No repetiré res de nou. És segur 
que es la decisió més difícil que has pres a la teva vida o darrerament, en tot cas, si més 
no, perquè és una cosa que realment t’agrada molt i, per tant, prescindir d’ella costa molt 
però els que ja tenim els fills grans podem realment reafirmar que pels fills, doncs, val la 
pena també lluitar-hi i fer-hi tot el que calgui. No sé, jo, precisament, jo sóc aquí per culpa 
teva, com si diguéssim. És a dir que a mi m’hi vas enganxar i és una aventura, en tot cas, 
nova que t’anirem explicant d’alguna manera. Gràcies per haver compartit aquests mesos i 
els coneixements que tu tenies i, òbviament, tal com ja t’hem dit en altres ocasions, una 
abraçada molta gran a tots tres i endavant.
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Sr. Sánchez:
Marcel, ara feia memòria de quan vas començar com a regidor, quan vas entrar al govern, 
quan vas entrar al despatx d’Alcaldia i em vas dir “escolta’m, explica’m una miqueta això 
que jo m’aniré posant al dia” i recordo com, de cop i volta, ja vaig tenir que començar a 
anar a actes i et vaig dir “escolta, Marcel, que jo no arribo, tira tu i comença”. I això és el 
que fa la política que, en definitiva, tots quan estem en aquest lloc, ho hem de donar tot, 
deixem la família, la deixem de banda i ens dediquem a servir al poble. Això és el que ens 
lliga en aquest cas però arriben moments a la vida que, evidentment, hi ha coses que 
passen per sobre de tot i la família sempre passa per sobre de tot i malament si no ho fes. 
Massa temps deixem a les famílies aparcades i massa temps aquesta conciliació laboral 
que abans en feien referència els companys l’oblidem i són les dotze menys vint de la nit i 
encara estem aquí. Escolta, espero que aquells esmorzars que tu i jo hem tingut amb el 
Sergi al costat, doncs, de quan en quan els puguem repetir. Crec que fins i tot hem 
compartit escola i, per tant, estic convençut que les xerrades les anirem tenint. Has sigut 
una persona que sempre has tingut la voluntat de sumar i això jo crec que és d’agrair, és 
d’agrair. En definitiva, jo crec que entrar a la política municipal on el que tens és la voluntat 
d’intentar ajudar, aquesta és l’actitud que hauria de tenir qualsevol regidor i jo crec que tu 
ho has fet molt bé en aquest sentit. Per tant, jo t’agraeixo el que ens has ajudat a aprendre, 
la teva forma de ser i res, desitjar-te molts ànims, una abraçada molt forta al Sergi i a la 
Tatiana i estic convençut que ens en sortirem i ara toca lluitar però hi ha llum al final del 
túnel, per tant, escolta’m, [Inintel·ligible, 05:36:06]

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Marcel, jo en nom també del grup municipal dels Socialistes i, si em 
permets, jo diria que de tota l’organització també i, per tant, jo crec que recolliu el 
sentiment en el sentit de que és una triple mala notícia avui, que hagis de deixar i hagis 
hagut de prendre aquesta decisió, al final, és una triple mala notícia, primer de tot, pel 
grup, perquè al final una formació política que diposita unes energies, inverteix temps, 
inverteix una estratègia per tant, el fet de que hagi de renunciar el seu cap de llista no és 
una bona notícia per ningú, ni pel grup ni per ningú. És una mala notícia per l’ajuntament 
en global perquè, al final, de nou, algú amb qui està invertint en experiència, que està 
invertint en aprenentatge, de nou perdem un regidor que començava a conèixer, 
evidentment, en aquest cas, a una gran velocitat, segurament, l’ajuntament i que hores 
d’ara ja no estarà al lloc pel qual havia lluitat, s’havia invertit temps de formació i havia 
dipositat molta il·lusió i energia que això és lo important també. Però, per sobre de tot, és 
una mala notícia per la vostra família i això sí que és en el que aquí hem de lluitar tots, 
vosaltres els primers, evidentment, però ens hi sumem nosaltres al recolzament que 
puguem oferir externament, el que mínimament puguem fer perquè aquesta notícia 
dolenta, en principi, cap a la família es pugui superar i pugui recuperar-se perquè, 
segurament, la transformació d’aquesta mala notícia representaria que les altres també 
poden revertir com a [Inintel·ligible, 05:37:56] i, per tant, estem convençuts, també ho ha dit 
algú altre, que no anem molt sobrats i això és ja...sempre diem reflexions però aquestes no 
les fem mai, no anem molt sobrats de gent que vulgui estar on estem nosaltres. A vegades 
ens omplim la boca de democràcia, ens omplim la boca de participació, ens omplim la boca 
de coses que volem fer però a veure quanta gent està disposada a invertir tot el que 
invertim nosaltres, amb el cost que té i disposat a rebre cops per tot arreu, és igual que 
s’estigui al govern o a l’oposició, i això tots ho hem experimentat. Per tant, segurament, 
aquestes reflexions fan que les hagin de fer algun dia i algunes no depenen, el resultat, de 
nosaltres, evidentment, però algunes altres, sí. I, per tant, des d’aquesta perspectiva, una 
abraçada molt virtual. Dir-vos a tots també, perquè crec que m’autoritzaràs, Marcel, que ho 
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vam parlar els dos també, des de la perspectiva que sabíeu que és habitual que en un ple 
d’aquest tipus després es faci entrega de la mola i l’obsequi institucional cap al regidor que 
ho deixa, avui no pot ser i, per tant, sí que el Marcel, vam tenir un compromís que, com 
sabeu, si pot ser, el juny ja ho farem físicament, doncs, ens acompanyarà al començament 
de tot per poder fer l’entrega d’aquest objecte institucional. Per tant, des d’aquí, una forta 
abraçada, Marcel, també en nom del grup municipal Socialista i del conjunt de 
l’organització de l’ajuntament de Molins de Rei. Ara sí que és el teu torn si vols tancar.

Sr. López:
Sí...en primer lloc, us vull agrair a tots les mostres de carinyo perquè en tots he sentit 
aquesta, en tot el que m’heu dit he sentit això, sobretot, això, carinyo. Els reconeixements 
a la meva persona, així com els que jo faria cap a d’altres, perquè tots tenim el nostre 
costat positiu. Jo, pel meu fill faré el que calgui i, com ja ho he fet pel meu gran que en té 
26, doncs, pel petit que en té 6 faré el que calgui, és més, si no fos per ell, molt 
probablement no estaria aquí perquè justament per la seva malaltia vam venir cap aquí 
perquè ens donaven més garanties de continuïtat en qüestió d’ensenyament i moltes coses 
i era una porta que no vam voler deixar passar per res del món i això va representar un 
esforç molt gran també per la meva dona. Sense voler-ho allargar, és la segona vegada 
que faig un esforç i n’hi haurà una tercera, una quarta, una cinquena, el que faci falta, el 
que faci falta però també haig de dir que per aquest grup humà que, malgrat som 
adversaris polítics, tenim idees diferents i tal, crec que hi ha hagut això, una cosa en comú 
de saber reconèixer entre tots el que som tots, som éssers humans, tenim coses molt 
positives i jo tinc les meves però cadascun de vosaltres sou especials i sou especials mer 
a mi i això és el que m’enduc. Us ho agraeixo de tot cor i quan ens veiem pel carrer, doncs, 
a partir d’ara, jo seré un més però un més que us aprecia. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si em permeteu, ara...bueno, perdó, hem d’arribar al punt aquest que diem 
sempre, de la votació tonta aquesta, no, secretària? 

Sra. Secretària:
S’ha de votar perquè es declari l’escó vacant, si us plau. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Votació del punt 20.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1
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C‘s 1

Total 21

Sotmès a votació, el ple de la Corporació aprova el present acord per unanimitat dels 
membres presents.

22.- Precs i preguntes.

Sr. Alcalde
Ara seria el torn de Precs i preguntes. Endavant.

PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal d’ERC-AM:

Pregunta:

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 de la 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.

Resposta:

Hi ha hagut una esllavissada al marge esquerre de la riera de Vallvidrera, dins del 
Parc Natural de Collserola, per sobre dels ponts de Can Baruta. Amb el el Consorci 
del Parc hem iniciat els tràmits per fer-ne l’arranjament. Per altra banda, les pluges 
han acumulats més sediments de la riera de Vallvidrera sota els ponts de  Can 
Baruta (ja retirats, 19 de maig de 2020), i sota el pont de l’autopista B-23 (retirant-se a 
data 19 de maig de 2020). Hi ha hagut afectació forestal que s’està avaluant amb el 
Consorci del Parc de Collserola en aquests moments (18 de maig de 2020).

Grup Municipal de MOLINS CAMINA-PODEM:

Pregunta:

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.

Resposta:

L’estat de l’expedient del concurs de projectes per a la construcció de la residència, 
està suspès en aplicació de l’apartat 1 de la Disposició addicional tercera del Real 
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Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que  
transcrivim: 

1.1.1.
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo

En el moment de la suspensió faltaven 5 dies naturals perquè finalitzés la 
presentació d’ofertes l’estat d’alarma va entrar en vigor el dia 14 i la data final de 
presentació d’ofertes era el dia 18. Una vegada s’ha aixecat  la suspensió,s’ha 
publicat al perfil del contractant que el termini de presentació de les ofertes acaba el 
dia 5 de juny.  

En relació a la indemnització regulada a la clàusula setena del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que diu textualment: 
“No obstant, l’Ajuntament manifesta la seva voluntat d’adjudicar la concessió de la 
residència dins l’exercici 2020 i posa de manifest que l’adjudicació dels referits 
serveis a l’adjudicatari del present concurs de projectes serà obligació contractual 
essencial de dita concessió en els termes i amb l’abast previstos a l’article 202.3 i 
211.f) de la LCSP. En el cas que, pels motius que sigui, finalment el concessionari no 
arribés a contractar a l’adjudicatari del concurs de projectes els serveis indicats al 
Plec de Prescripcions Tècniques, l’Ajuntament es compromet a indemnitzar els 
danys i perjudicis a l’adjudicatari del concurs per l’import corresponent al 3% del 
pressupost que consta a la clàusula 6.1 respecte al contracte de serveis, sense tenir 
en compte els premis i les dietes. Aquesta indemnització s’entén que inclou els 
conceptes de dany emergent i lucre cessant, així com qualsevol altre concepte 
corresponent a danys i perjudicis. Amb la presentació de la sol·licitud de 
participació en el concurs de projectes els participants estan acceptant sense 
reserves l’import corresponent a la indemnització de danys i perjudicis per al cas 
que finalment no s’adjudiqués el contracte de serveis.

En el cas que finalitzés l’exercici 2022 sense haver-se adjudicat el contracte de 
serveis per part del concessionari de la residència, s’entendrà que decau el dret de 
l’adjudicatari del concurs d’executar la seva proposta, així com el compromís del 
concessionari de la residència d’adjudicar el contracte de serveis a l’adjudicatari del 
concurs de projectes. En aquest cas l’Ajuntament indemnitzarà a l’adjudicatari del 
concurs amb l’import indicat al paràgraf precedent.”

Això és, si s’acaba adjudicant el contracte de serveis a l’empresa guanyadora, 
encara que no sigui a l’any 2020, i sempre abans del 2022, no procedeix l’abonament 
del  3% esmentat. Si arribat el 2022 no s’ha adjudicat o si s’acaba adjudicant a una 
empresa que no ha estat la guanyadora,  l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al 
guanyador. 

Pregunta:



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 126/135

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

Una altra pregunta perquè s’informés a la ciutadania públicament sobre 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.

Resposta:

L’estat de l’expedient està suspès en aplicació de l’apartat 1 de la Disposició 
addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, que  copio a continuació:

1.1.2.
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo.

En el moment en que es va decretar l’estat d’alarma les llistes provisionals 
d’exclosos, possibles adjudicataris i persones en llista d’espera, tots per ordre i per 
lots estaven en exposició pública. El termini acabava el 25 de març. Com l’exposició 
pública va quedar suspesa des del 14 de març, una vegada s’aixequi la suspensió de 
terminis haurem d’acabar-la pels dies que restaven. En aquell moment haurem de 
veure si finalment s’han presentat o no al·legacions i resoldre-les, si fos el cas.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS CAMINA PODEM I DE MOLINS EN 
COMÚ SOBRE EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LES LLICORELLES

Sra. Aroca:
Bé, llavors, hem dit que havíem quedat que començàvem amb les que havíem presentat 
per escrit, no? Jo faré la primera i, després, el Gerard farà les altres dues. El portaveu del 
grup municipal de Molins en Comú i la portaveu del grup municipal de Molins Camina 
Podem hem presentat per escrit una pregunta per a que sigui resposta en aquest plenari, 
doncs, ho hem fet amb l’antelació mínima de 24 hores. Antecedents: Amb data de 23 de 
desembre de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar 
definitivament el projecte de reparcel·lació del Pla Urbanístic de Les Licorelles. Aquest pla i 
el seu projecte de reparcel·lació preveu la cessió d’uns terrenys de 10.434,13 m2 per 
sistema d’equipaments clau 7B classificats d’equipaments. A la vista d’aquests 
antecedents, es formula a l’alcalde per a que siguin respostes en la sessió plenària d’avui 
les següents preguntes. Primera, quin és el total del compte de liquidació provisional, en el 
seu cas, de les despeses i els ingressos del projecte de reparcel·lació? Dos, quins són els 
titulars deutors i beneficiaris de repartiment de càrrecs i beneficis? Tres, consta en el 
projecte de reparcel·lació de l’ajuntament com a deutor nat, en el seu cas, per quin import? 
Quatre, s’ha sol·licitat a data d’avui alguna llicència d’obres majors o comunicació prèvia i 
llicència ambiental de l’activitat en l’àmbit de Les Licorelles? Entenc que les farem totes i, 
després, ja anireu responen en conjunt, no? 

Sr. Alcalde:
Sra. Aroca, fan la lectura de totes les preguntes i, a més a més, si hi ha alguna altra 
pregunta per oral, tal com hem dit, i després passarem a la lectura de les respostes.
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Sra. Aroca:
Perfecte. 

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS CAMINA PODEM I DE MOLINS EN 
COMÚ SOBRE LA PROPOSTA DE FINANÇAMENT A LES CONSIDERACIONS DE 
MOBILITAT DE L’INFORME D’ÀREA METROPOLITANA DE 15 DE MAIG DE 2019

Sr. Corredera:
Val, doncs, una altra de les preguntes és, en relació amb el mateix, els portaveus de 
Molins en Comú i de Molins Camina Podem, amb els antecedents que tenim de que en 
data de 30 de juny de 2019 es rep un informe de l’Autoritat del Transport Metropolità que 
diu una sèrie de consideracions, que el 16 de setembre de 2019 el cap de Planejament 
emet un informe dient que han estat incorporades aquestes consideracions, que en data 4 
d’octubre del 2019 la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit metropolita de Barcelona adopta un 
acord que parcialment diu que aprova definitivament el Pla parcial i, amb data 4 de 
desembre de 2019, el director general d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya dicta 
una resolució que parcialment diu donar conformitat al text refós del Pla parcial. En aquest 
sentit, les preguntes és: quina ha estat la proposta de finançament a les consideracions de 
mobilitat de l’informe de l’Àrea Metropolitana de 15 de maig de 2019? Import total, import 
suportat pels promotors, import que han de suportar altres entitats, particulars, 
administracions, etcètera, que el cap de Planejament diu que han incorporat com annex i 
estudis al Pla Urbanístic al seu informe del 16/09. Pot fer-se el trasllat documental d’aquest 
annex i estudis als portaveus que subscriuen i a la resta de portaveus de l’ajuntament? Es 
va rebre a l’ajuntament per part de l’Autoritat del Transport Metropolità validació escrita 
favorable de la incorporació dels aspectes sol·licitats en el seu informe de 15 de maig del 
2019 tal com assenyala la Comissió d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità en la seva sessió 
del 4/10/2019? Pot fer-se trasllat documental d’aquesta validació de l’Àrea Metropolitana 
del Transport als portaveus que subscriuen i a la resta de portaveus de l’ajuntament? I, 
després, en un altre sentit, el mateix, una altra pregunta que va en relació al projecte 
d’urbanització...que en temes de l’ACA i Protecció Civil. Faig directament les preguntes. Hi 
ha una exposició de motius i vaig directament a les preguntes que serien: el projecte 
d’urbanització aprovat per la Junta de Govern del 23/12/2019 implementa les 
consideracions particulars descrites a l’antecedent 10 d’aquest escrit? El projecte 
d’Urbanització del Pla Urbanístic aprovat per la Junta de Govern ha tingut en compte les 
consideracions formulades per la Comissió d’Urbanisme de data 4 d’octubre de l’ACA, 
Protecció Civil i l’Àrea de Transport Metropolità? Pot fer-se trasllat d’aquestes 
implementacions al projecte d’urbanització als portaveus que subscriuen i a la resta de 
portaveus de l’ajuntament? Quin és l’import del pressupost d’execució del projecte 
d’urbanització? El projecte d’urbanització recull actuacions que queden fora de l’àmbit del 
Pla Urbanístic? L’ajuntament disposa del pressupost de les obres que s’han de realitzar al 
seu càrrec i que no estan suportades pel promotor? El promotor del Pla Urbanístic de Les 
Licorelles i el seu projecte d’urbanització ha dipositat a les arques municipals la fiança 
corresponent i perceptiva? De quin import ha estat? Gràcies. L’he fet curt, eh! Crec que 
m’he cenyit al temps que tenia, crec.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara, si no m’equivoco, ja hi ha vàries paraules demanades. Sr. Carles Ros.
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PREC DEL GRUP MUNICIPAL CANTIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) SOBRE LA DESAPARICIÓ DE CARTELLERES AL 
MUNICIPI

Sr. Ros:
Sí, bones. Tinc dues preguntes, bueno, un prec. El primer serà un prec, el municipi està 
actualment molt curt de cartelleres, és una realitat, hi ha hagut moltes reformes, hi ha 
hagut moltes obres als carrers, hi ha hagut motius com fires, altres esdeveniments, 
etcètera, que han anat marxant les famoses cartelleres per les entitats. El prec és directe, 
que es recuperin totes les que hi havia anteriorment o es justifiqui per què s’estan 
anul·lant. Està claríssim que hi ha molts carrers com l’avinguda de Barcelona i València 
que pràcticament no en queda cap en aquella zona i creiem que és un problema. Tenim un 
poble que havia estat molt actiu culturalment, esperem que després del Coronavirus poder 
recuperar-ho però és cert que els espais d’expressió ciutadana, que es diuen de les 
cartelleres, cada cop n’hi ha menys, per tant, el prec és si es poden recuperar. I la segona 
és sobre l’estratègia comunicativa d’aquest ajuntament. És un prec que no el vull, bueno, 
que vull que s’entengui correctament. Hem vist que el Partit Socialista de Catalunya de 
Molins de Rei, el PSC, utilitzeu  el mateix eslògan com a ajuntament per a tirar endavant la 
campanya del “Som Molins de Rei”. El hashtag #sommolins és un hashtag que s’ha fet 
servir com a partit; el #somfeminismes, #sombaixllobregat, #sompscbaixllobregat, 
#somsocialistes. “Som” és una campanya que es creua totalment al Baix Llobregat i, al 
final, com a CUP, creiem que per una qüestió de transparència, per una qüestió d’evitar 
possibles interpretacions que pogués ser d’apropiació de la institució, intentar...creiem que 
no hauria de ser que se solapessin aquestes dues campanyes, tant del partit com de 
l’ajuntament. Per tant, demanem que l’ajuntament busqui una altra estratègia comunicativa 
que no sigui el “Som Molins de Rei” tan utilitzat pel partit de l’alcalde de Molins de Rei. 
Moltes gràcies.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE ELS CASALS D’ESTIU

Sr. Alcalde:
Sra. Núria Garriga.

Sra. Garriga:
Perdoneu, és que el ratolí se m’ha tornat gandul amb tanta estona. Tinc un prec i una 
pregunta. Començo pel prec. A Catalunya hi ha...bueno, és sobre casals d’estiu i...hauria 
anat tot més bé fa una setmana però, com que fem el ple una setmana més tard, doncs, 
han sortit novetats però pensem des d’Esquerra que encara, el prec encara té substància i 
per això el llegim. A Catalunya hi ha una gran tradició i experiència en l’educació en el 
lleure, un espai lúdic d’intercanvi i aprenentatge entre iguals i, a Molins de Rei, l’ajuntament 
organitza casals d’estiu des dels anys 80. Sí, ja fa una colla d’anys i amb molt bona 
acollida, tanta que entitats, clubs esportius i escoles s’hi han anat afegint, sovint regulades 
per la diversitat d’oferta i la gran demanda. Aquest és un estiu estrany, un estiu al bell mig 
d’una pandèmia. El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya apostem perquè infants, 
joves i famílies puguin gaudir d’un espai de lleure als casals d’estiu de la vila i per això 
demanem que el govern garanteixi, per una banda, una beca a tota la mainada que ho 
necessiti, per l’altra, una subvenció a totes les entitats i clubs esportius que ho sol·licitin per 
així poder-se adaptar als nous protocols i les noves ràtios requerides en aquesta situació 
excepcional. L’oferta de casals d’estiu després del confinament és una eina necessària per 
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ajudar a les famílies a anar restablint progressivament una certa normalitat laboral i 
familiar, una eina per afavorir la conciliació. Aquest és el prec, ara la pregunta. Pregunta 
sobre Educació. L’informe de la Fundació Bofill sobre preinscripció i segregació escolar 
davant la Covid-19 que estudia els 122 municipis de més de 10.000 habitants considera 
Molins de Rei entre els municipis amb segregació escolar alta i, entre altre coses, 
recomana: primer, la creació d’una Oficina Municipal d’Escolarització; segon, la detecció de 
l’alumnat vulnerable al començament, és a dir, a P3. Totes les veus expertes ens estan 
dient que la pandèmia no fa altra cosa que accentuar les desigualtats i augmenta aquesta 
escletxa social i educativa, alguns diem que plou sobre mullat. No és nou però les 
institucions hem de reaccionar. Això, sí, l’autopropaganda que no falti. En una nota de 
premsa diu “l’ajuntament garanteix el material necessari per l’accés a l’educació de tots els 
escolars de la vila” i, quan llegim, diu textualment que “s’ha realitzat una compra de 10 
ordinadors i amb 11 connexions”. Un titular una mica exagerat pel que implica. Està parlant 
de tot l’alumnat de Molins de Rei. No entrarem en un ball de xifres però el Departament 
d’Educació ha destinat a Molins de Rei un total de 62 dispositius amb connectivitat, 36 a 
Primària i 26 a Secundària; més un total de 102 dispositius sense connectivitat, 52 a 
Primària i 44 a Secundària. El total suma 164 a Molins de Rei. Benvinguts els dispositius, 
sí, però quan tenim tota la informació la imatge és més nítida i clara. Continuo. A la darrera 
reunió informativa, la regidora d’Educació, Ester Espinosa, ens va informar que en aquest 
moment a Educació hi ha mitja tècnica perquè l’altra mitja la dedica a l’OAC. Sí, sí, només 
mitja tècnica per a tot un negociat d’Educació. Ho hem sentit bé. El darrer consell escolar 
celebrat el dia 5 de febrer del...d’aquest any, essent regidora l’Ainoa García, l’alcalde ja 
ens va dir que la tècnica d’Educació deixava el negociat per anar a un altre servei 
municipal i que encara no ens podien dir qui agafava el relleu. De moment, tenim mitja 
tècnica. 

Sr. Alcalde:
Sra. Núria, li recordo...Sra. Núria, recordo que són dos minuts per pregunta.

Sra. Garriga:
Estic acabant. 

Sr. Alcalde:
Que ja els ha superat.

Sra. Garriga:
Bueno, hem tingut saldo de la intervenció anterior, no?

Sr. Alcalde:
No, no, no. Les preguntes cada una són dos minuts.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE EDUCACIÓ

Sra. Garriga:
Faig la pregunta, faig la pregunta. Fins quan Molins de Rei haurà de suportar aquesta 
manca de recursos? El negociat d’Educació necessita dues tècniques, dues tècniques a 
l’Oficina Municipal d’Educació, fins quan, Sr. Alcalde? Gràcies.
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PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
SOBRE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS I PREC SOBRE LA 
TRADUCCIÓ DE NOMS D’EDIFICIS

Sr. Alcalde:
Sra. Marta Espona.

Sra. Espona:
Gràcies. Seré molt breu. És una pregunta i un prec. La pregunta és perquè la vam formular 
a la Comissió Informativa de l ’Àrea de Serveis a les persones a propòsit de les 
subvencions a les entitats culturals, per saber quan es rebrien, en quina proporció es 
rebrien, si es rebrien o no se’n rebrien. Aquesta...la resposta, diguem, no la tenim i hi ha 
algú que ens ho planteja, per tant, m’agradaria, doncs, saber-ho. I el prec és molt simple, 
té relació també amb comunicació però no amb despeses. També ens han fet arribar i ho 
hem pogut llegir per diferents xarxes comentaris a propòsit de la traducció de noms 
d’edificis. En concret, l’exemple que corria més era d’un nom d’edifici de Molins de Rei 
traduït al castellà en la versió castellana del web municipal. No qüestiono en absolut el fet 
que hi hagi una versió en castellà però sí que agrairia que es faci una revisió a consciència 
de la versió castellana del web i, per tant, que els noms dels carrers i els noms de, com a 
mínim un edifici, que suposo que un traductor automàtic ha fet aquest canvi, doncs, 
s’esmeni i apareguin aquests noms en català correctament perquè és el que correspon. 
Res més. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Doncs, a mi no em consta cap pregunta més, per tant, companys de...ara, ha aparegut ara, 
Sra. Aroca, vull dir, a última hora, “minuto 90 del juego”. 

PREC DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS CAMINA-PODEM SOBRE EL WEB DE 
TRANSPARÈNCIA

Sra. Aroca:
Sí, és una pregunta/prec. Més aviat és un prec sobre el web de transparència, ja ho he 
comentat alguna vegada, que des de que tenim el nom web de transparència, el nou web 
municipal, hi ha molts ítems relacionats amb la transparència que no estan actualitzats i 
que, per tant, aquest premi que hem lluït cada any sobre transparència potser el deixem de 
rebre. El pitjor no és el premi si no el fet de que algun ciutadà o algun interessat vulgui 
buscar una cosa i no ho trobi. Agrairia que s’actualitzés aquesta, es normalitzés aquesta 
situació i això s’arreglés. I això va en consonància amb la resposta que m’han donat sobre 
els horts urbans que vaig fer en el ple anterior, que em diuen que està...la llista d’exclosos 
està en exposició pública i, clar, el problema és si només està en exposició pública en 
l’edifici de l’ajuntament o si, com el contrari, s’hauria de trobar també ara mateix ja de 
manera online per poder accedir  des de qualsevol punt a aquest llistat d’exclosos i 
s’hauria de fer una publicació. Ja està. gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Iniciaríem la respostes. Sr. Zaragoza. Després ens anirem...

Sr. Zaragoza:
Jo, ja he demanat disculpes abans, no perquè no vulgui contestar als companys sobre les 
preguntes de Les Licorelles, però, 48 hores, hem intentat incorporar totes les respostes. Jo 
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crec que, de totes maneres, com tindrem l’oportunitat a la Comissió de Les Licorelles 
d’ampliar tota la informació i tot el que calgui i, després, ja faig una advertència, aquest 
govern posarà a disposició, evidentment, de tots els regidors tota la documentació i tota la 
informació, com deia jo abans. Quanta més transparència, molt millor. Amb aquest sentit, 
jo ara faré una sèrie de respostes que a lo millor algunes no són del tot completes. 
Demano una certa comprensió i que, en tot cas, les anirem treballant. Dir que hi ha un 
parell o tres preguntes que si els regidors poden disposar d’alguna informació, ja els hi 
avanço, que evidentment...de fet, hi ha algun grup com la CUP que en el seu moment han 
anat demanant diversos informes referent a Les Licorelles i sempre que hem pogut, bueno, 
sempre els hi hem transmès tota la documentació i tota la informació. Hi ha un 
procediment. Qualsevol regidor té accés a aquesta informació, de fet, perquè és pública. 
Aleshores, jo entraria ja  sobre aquestes preguntes i fer un primer...perquè és veritat que 
—us agraeixo— heu resumit, en les preguntes feu una sèrie molt és ampli... Jo entenc que 
hauré de dir la pregunta perquè, si no, no s’entendrà la resposta. Intentaré anar ràpid però 
que es pugui entendre i posar una mica el context, que són diferents coses i els 
antecedents que no es recullen en aquesta, en la seva integritat, el que vosaltres 
explicàveu. Només assenyalar que el Pla parcial va ser aprovat provisionalment per acord 
d’aquest ple i, definitivament, per la Generalitat de Catalunya. El projecte d’urbanització i el 
projecte de reparcel·lació es van aprovar per la Junta de Govern Local a la vista dels 
informes favorables emesos pels serveis jurídics i tècnics d’aquest ajuntament. Com 
sabeu, tota aquesta informació sempre és pública i tots els regidors tenen disponibilitat 
d’accedir-hi, en això no hi ha cap mena de problema, i es va fer tot el procediment 
d’informació. De les respostes sobre les preguntes fetes pel projecte d’urbanització. 1. El 
projecte d’urbanització del Pla parcial aprovat per la Junta de Govern implementa les 
consideracions particulars descrites en l’antecedent 10 d’aquest escrit? Tal com consta en 
l’informe jurídic de 19 de desembre de 2019 que va efectuar la proposta d’aprovació 
definitiva, el projecte d’urbanització es va aprovar una vegada el promotor es va 
comprometre al compliment de les consideracions de l’informe del Parc de Collserola. 2. El 
projecte d’urbanització del PPU aprovat per la Junta de Govern ha tingut en compte les 
consideracions formulades per la Comissió d’Urbanisme, l’ACA, Protecció Civil i l’ATM? El 
projecte d’urbanització es va aprovar definitivament previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals el 19 de desembre de 2019. Com entendreu, aquí el que farem en les 
comissions és proporcionar tota la documentació que corrobora el perquè es fan els 
informes favorables. Pot fer-se el...? Bueno, això ja us ho he explicat. Tota la informació 
estarà, evidentment, sempre a disponibilitat de qualsevol dels membres de la comissió de 
seguiment i, evidentment, dels regidors que la demanin. Quin és l’import del pressupost 
d’execució del projecte d’urbanització? El projecte d’execució [Inintel·ligible, 06:02:41] és 
de 5.540.726,61. El projecte d’urbanització recull actuacions que queden fora de l’àmbit del 
PPU? En aquest sentit, l’alcalde va demanar el dia 27 un informe al serveis tècnics 
municipals perquè emetin un informe sobre si s’estan duent a terme, s’ajusten al Pla 
parcial i al projecte d’urbanització, con lo cual, l’alcalde, en la línia del que hem parlat 
abans, demanarem tots els informes que ratifiquin que tot està bé. L’ajuntament disposa 
del pressupost de les obres que s’han realitzat al seu càrrec? L’ajuntament no ha pagat res 
del projecte d’urbanització. El promotor del Pla parcial de Les Licorelles ha dipositat a les 
arques municipals la fiança? Efectivament, va dipositar...el pla parcial d’iniciativa privada, 
els promotors van disposar del 12% del valor que és un total de 664.887,19 euros. Sobre el 
Pla parcial, quina ha estat la proposta de finançament a les consideracions de mobilitat de 
l’informe de l’ATM de 15 de maig de 2019? Import total...no el llegeixo tot però va en la 
línia aquesta de l’ATM. El Pla parcial s’aprova definitivament per la Generalitat de 
Catalunya supeditant la publicació que l’ATM validés la incorporació dels aspectes 
relacionats amb el seu informe de 15 de maig del 2020. La Generalitat va donar 
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conformitat al Pla parcial una vegada l’ATM va emetre informe favorable el 4 de novembre 
del 2019. Lo de la documentació ja us he dit que sí, la traslladarem. Es va rebre a 
l’ajuntament per part de l’Autoritat del Transport Metropolità validació escrita favorable de 
la incorporació dels aspectes sol·licitats? L’ATM va emetre informe favorable el 4 de 
novembre del 2019 i l’informe es va rebre a l’ajuntament. La informació, com sempre, ja és 
l’enèsima vegada que ho dic, la tindrem tota. I, després, sobre el projecte de reparcel·lació, 
quin és el total de liquidació provisional en el seu cas de les despeses i ingressos del 
projecte de reparcel·lació? Aquí no tinc la quantitat i, en tot cas, el compte de liquidació 
provisional del projecte de reparcel·lació aprovat està publicat a la web municipal, és públic 
i es pot sol·licitar còpia. Ja, en tot cas, el que parlàvem abans, tota aquesta informació que 
ara no pugui donar la tindrem. Quins són els titulars deutors i beneficiaris del repartiment 
dels càrrecs i beneficis? En el projecte de reparcel·lació hi figura la relació, amb lo qual, 
aquesta informació la tindrem a l’abast quan o...us les podem fer arribar, no hi ha cap 
mena de problema. Consta, en el projecte de reparcel·lació, l’ajuntament com deutor nat, 
en el seu cas, per quin import? Com a resultat del projecte de reparcel·lació aprovat, 
l’ajuntament no és deutor en el projecte de reparcel·lació. S’ha sol·licitat a data d’avui 
alguna llicència d’obres majors o comunicació prèvia i llicència ambiental de l’activitat en 
l’àmbit PPU Les Licorelles? S’han sol·licitat les llicències d’obra de la fase 1 i de la fase 2 
de l’edificació. I jo ho deixo aquí.

Sr. Alcalde:
Més respostes per part del companys. Faríem l’Esther, l’Ainoa i jo, després, faria una 
resposta també. Endavant.

Sr. Corredera:
Una...puc, les respostes, ens les donaràs per escrit?

Sr. Zaragoza:
Sí, perdoneu, us les passem, evidentment. I, insisteixo, aquelles que no estan molt 
elaborades, les treballem i us passarem tota la documentació. Cap problema. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Endavant.

Sra. Espinosa:
Sí, a veure, jo, en tot cas, com...us faré arribar les respostes per escrit però, en tot cas, 
volia puntualitzar vàries coses. Núria, respecte al tema dels ordinadors...vale, respecte al 
tema dels ordinadors, a veure, en primer lloc, m’agradaria aclarir que qui té competència 
en Educació a Primària i Secundària és la Generalitat de Catalunya. El Departament de la 
Generalitat de Calalunya es posa en contacte amb nosaltres per dir que no arriba a tot el 
material informàtic que s’havia de...que necessitaven els infant de Molins i ens diu que si 
podem —això ho fa a Molins i a altres municipis, eh— i se’ns diu si els podem ajudar. El 
problema amb tot aquest moviment ha sigut que en tot aquest període des de que el 
Departament de la Generalitat va decidir que el dia 14 d’abril començaven les classes, la 
informació que hem tingut respecte a la necessitat d’ordinadors ha sigut nul·la fins el dia 11 
de maig que se’ns envia un correu on se’ns informa que hi ha tot un seguit de nens que no 
tenen ordinadors, que no tenen cap tipus d’ordinadors. Al final, amb tot un seguit 
d’aportacions que es fa des de la Pere Tarrés i des de la Creu Roja, a part dels 10 
ordinadors i les 11 connexions que fem des de l’ajuntament, es cobreixen les necessitats 
dels alumnes de Molins de Rei. Evidentment, jo faig la, fem la comunicació des del govern 
de l’ajuntament dels dispositius que entreguem nosaltres, no sabem quants dispositius ha 



SEC/SCC/MCR
ESBORRANY ACTA PLE 04/06/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 133/135

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

entregat l’ajuntament. I, a part, hi ha un altre problema. Amb data, la setmana passada, no, 
el dilluns de la setmana anterior, fem una reunió amb el Sr. Ballester on se’ns informa que 
poc més d’un 50% dels ordinadors han sigut entregats a nivell del Baix Llobregat. I 
d’algunes escoles d’aquí Molins de Rei se’ns informa que la setmana passada, no, l’altra, 
encara no se’ls havia entregat als nens els dispositius. La predisposició ha estat, des del 
primer moment, que si hi havia qualsevol problema amb el tema dels dispositius la 
predisposició d’aquest govern ha sigut de col·laborar amb el Departament. Hem tingut 
problemes a saber les dades reals fins, ja et dic, fins el dia 11 que no se’ns va fer arribar el 
document. Ara, en aquest moment, evidentment, com a govern municipal, notifiquem i fem 
una nota de premsa dient que cap nen de Molins de Rei s’ha quedat sense dispositius, 
sense ordinadors i sense connexions. Per altra banda, respecte a la tècnica d’Educació, és 
que el dia de la informativa vaig informar que el procés per la...el procés de selecció de la 
tècnica d’Educació estava pendent de fer-se poc abans, ja estava preparat per fer-se en el 
moment que va començar tot el tema del Covid. Aleshores, ara s’ha fet, de moment, fins 
que no es pugui convocar la plaça, s’ha fet provisionalment i s’ha agafat a la persona que 
està, farà mitja jornada, mitja [Inintel·ligible, 06:10:39] a l’OAC i mitja a Educació però és 
provisional. És provisional pel tema del Covid perquè ja estava previst que sortís a 
concurs. De la resta ja us passaré la informació via...per escrit.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, Sra. Ainoa.

Sra. García:
Hola, bona nit. Jo, de manera molt breu, sobre el tema de les subvencions de les entitats 
de cultura. El que s’està fent és parlar amb totes les entitats per a veure quines són les 
activitats que poden desenvolupar d’ara fins que acabi l’any per tal d’ajustar al màxim 
possible aquelles activitats que poden justificar la subvenció. Sí que el que estem, la 
decisió que ha pres el govern és que enguany, en comptes de donar el 75% que es 
donava a la primera part de la subvenció, el que es farà és donar el 90% en aquesta 
primer, en aquest primer ingrés. Quant al tema de la traducció de la pàgina web, això és un 
acord que ja es va fer amb l’anterior regidora de Comunicació i que nosaltres vam 
acceptar. És un sistema que no permet fer aquestes petites modificacions i que és cert que 
hi ha algunes traduccions que no estan ben fetes però, si el que volem fer és una traducció 
íntegra de la pàgina web, el que hauríem de fer és duplicar la despesa de la pàgina web, la 
despesa de Comunicació i fer una nova pàgina web. Recordo que a l’anterior ple vam 
posar el crit al cel perquè ampliàvem la despesa de Comunicació. Si el que volem fer és 
una nova pàgina web amb una bona traducció, torno a dir, hauríem d’ampliar aquesta 
despesa de Comunicació. I, per últim, el tema de la transparència. Si entreu, si s’entra al 
menú de la pàgina web, hi ha un apartat específic de transparència on surten tant el tema 
de l’accés a la informació pública com tots els ítems d’infoparticipa. Sí que és veritat que 
l’anterior pàgina web tenia un banner a la dreta que accedíem directament però tampoc és 
que, tampoc està amagat. Si veiem que la gent no, que li costa trobar-ho, el que farem és 
posar-ho a la pàgina principal i ja està.

Sra. Aroca:
Perdona, Ainoa, és que els enllaços estan caiguts, és que no enllaça enlloc. Jo sé on 
buscar [Inintel·ligible, 06:13:01]

Sr. Alcalde:
Si us plau, si us plau, si us plau. No, no, ara, això, no...segur, segur que tenim canals per 
WhatsApp. S’ha passat el neguit d’un grup de l’oposició, s’ha respost per part del govern, 
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després, segurament, ho clarificarem i el que s’hagi de millorar es millorarà. Jo, per última 
part, sí que respondria al Sr. Ros respecte que ha fet el prec aquest de que hauríem de no 
tenir el mateix eslògan l’ajuntament de Molins de Rei amb el del partit dels Socialistes de 
Catalunya. La veritat és que, digui’m ingenu, però és que no hi havíem pensat fins ara però 
potser li explico i potser veu coses on els altres, senzillament, ho veiem amb naturalitat. 
Què és el que veiem amb naturalitat al govern? Aquest govern sí que va prendre una 
decisió que és recuperar un manual de marca que havia elaborat al 2011, aprovat pel ple 
del 2012 i que l’antic govern va deixar a un calaix sense ni explicar-ho. El manual de marca 
que té tot un treball al darrere, que es va debatre, es va ensenyar, es va aprovar per ple 
municipal, que és consultable i que, si volen, els hi entreguem de nou, que ja va comportar 
material logotipat de camions, d’imatge de l’ajuntament de Molins de Rei, això es va 
aprovar el 2012, es va aprovar el 2012 i, escolti, no vam ser el govern que el va deixar a un 
calaix sense ni recuperar-ho i, perdoni, si la cosa que s’aprova al ple no és al ple que ho 
supera amb un altre manual amb un acord de ple que digui que no volem aquest acord. 
Home, és que ja estem parlant moltes vegades dels diners de Comunicació, eh! Allò va 
tenir un cost dels diners públics. Si no es modifica aquell, el manual de marca de 
l’ajuntament de Molins de Rei és aquest, això és el que hem recuperat. Si, després, li 
asseguro que potser ens agradaria, no hi havíem pensat...Dit això, si es creu que és que a 
lo millor hem tingut tanta influència com per influir en la nostra seu central de que fes la 
campanya del partit adequada a la de l’ajuntament de Molins de Rei va molt equivocat. No 
és aquesta la intenció i són aspectes completament diferents, completament diferents. Bé, 
queden totes les preguntes respostes. És evident que haurà quedat alguna cosa que ja, 
com és costum, es passarà, es continuarà passant per escrit. Per tant, amb això acabem. 
No hi ha un torn obert de paraules perquè, evidentment, això no ho permet. Sí que els 
recordo, bé, d’entrada celebrar que haguem fet aquest segon ple virtual i que, si tot va en 
línia del que sembla que estan emetent les autoritats sanitàries, el proper ple del mes de 
juny, sí que les diverses directrius que estarien vigents a Molins de Rei ens permetrien que 
pel número de persones que som reunint-nos, saben que ja els vaig explicar que això 
doncs és voluntat expressa i s’ha parlat en Portaveus això de fer el proper ple, si és així, 
de forma física, en un lloc, evidentment, per tal de mantenir les distàncies de seguretat. I, 
permetin-me acabar també amb una última, sé que no ens està escoltant ningú però és 
la... Si més no, Sr. Raventós...m’escolten en cap moment? No. Ara sí? Vale. Doncs, com 
dic, aquesta responsabilitat que estem tots obligats en els nostres entorns a fer crides a la 
responsabilitat i al fet de que, evidentment, s’han d’anar complint aquestes mesures de 
seguretat que ja ens estan dient que venen aquí per durar molt de temps. Per tant, des 
d’aquesta crida, gràcies a tots, gràcies per dins de la complexitat haver permès de fer 
aquest segon ple virtual i, dins el que cap, amb pocs incidents per no dir cap. Per tant, 
moltes gràcies, bona nit a tots i ens veiem aviat.

23.-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 zero hores i vint-i-tres minuts, de la qual s’estén la present acta.

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,

Molins de Rei, 5 de juny de 2020
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Sandra Castelltort i Claramunt
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