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ESBORRANY
A C T A

NÚM. 05/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ
LLOC EL DIA 25 DE JUNY DE 2020.
A la Federació Obrera de Molins de Rei, quan són les divuit hores i deu minuts del vinti-cinc de juny de dos mil vint, es reuneixen a la sala d’actes de la Federació Obrera, 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
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 el Secretari
accidental de la Corporació, Sr. Joan Montserrat Olivella, 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 05/2020 de data 19 de juny de 2020.
0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 2020, presumptament a mans de les seves
parelles.
Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en
tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta
violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra
societat.
Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat.
Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de
violència masclista.
Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca.
Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves formes, i fer
públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència masclista.
*Lectura dels noms de les persones assassinades durant aquest any 2020
Dones assassinades durant l’any 2020
Mònica
Olga
Judith
Lilian
Mary
Manuela
Rosa
Lorena
Clara María
Ana María
Alina
María del Mar
Manuela
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Es fa 1 minut de silenci
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si us sembla, abans de començar, donat les circumstàncies noves, em
sembla que l’Albert...Josep, Carles, així l’Albert ens explicarà com va el tema dels
micros, si us sembla. Molt bé, doncs, si us sembla, companys i companyes, si us
sembla, començaríem el ple del mes de juny, el ple ordinari del mes de juny en aquesta
Sala d’Actes de la Federació Obrera, amb aquesta disposició diferent, si més no, per
això, permeteu-me primer de tot mostrar aquesta alegria continguda a l’hora de
retrobar-nos, a l’hora de fer una [Inintel·ligible, 00:01:55] col·legiat i, en aquest cas, com
és el ple, després de dos plens fets per realitat virtual, encara que sembli que estiguem
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a les aules de la classe d’EGB i no estiguem a una Sala de Plens, però com a mínim
ens podem retrobar físicament i això sempre és positiu. Escolteu, abans de començar
el ple, sí que hi hauria, i així ens vam emplaçar el darrer ple del mes de maig, ens
acompanya el Marcel López, l’exregidor d’Esquerra Republicana, que tot just
renunciava a l’acte de regidor el mes de maig. Quedava pendent, perquè per
videoconferència era molt difícil, donar l’obsequi institucional que l’ajuntament dona a
tothom que passa per la Casa amb aquesta vocació pública de ser regidor i, per tant, si
em permeteu, abans de començar o començaré amb el ple avui, doncs, recuperant la
part final que hauríem d’haver fet en el ple de maig. Així que, si em permeteu, donaré la
mola institucional al Marcel López, malauradament no ens podrem donar la mà, donats
els moments actuals, però sí que... Molt bé, doncs, Marcel, no sé si volguessis dir
algunes paraules avui que estem aquí o també...
(Veu inaudible)
Literalment al costat. Gràcies, Marcel. Doncs, permeteu-me abans de començar
aleshores ja l’ordre del dia, també explicar, perquè jo crec que és important, que tots
els regidors i regidores tenen un obsequi, tenen un sobre, una mascareta feta per
aquest conjunt molinenques, bàsicament, i molinencs que van fer aquests utensilis que
ara ja hem incorporat al nostre imaginari, a la nostra utilització però que és veritat que,
en moments determinats, costava i, per tant, va sorgir aquesta iniciativa solidària i totes
han volgut tenir també aquest obsequi i aquest record per tots els regidors i regidores
de la Sala de Plens. Per tant, si em permeteu, també, afegim-nos a un aplaudiment ben
fort per tots els voluntaris i voluntàries d’aquestes mascaretes. I, malauradament, avui
és el ple de juny que també, abans de començar els punts ordinaris del ple, també
tenim aquesta actualització nefasta, tràgica i del tot rebutjable i condemnable com és la
lectura contra els atemptats masclistes ocorreguts els últims dies. Malauradament, n’hi
ha hagut i, per tant, tal com explico en acord de portaveus, avui anàvem fent els
diferents grups municipals, per tant, avui és el torn de l’Estefania Castillo en
representació de la Candidatura d’Unitat Popular.
Sra. Castillo:
Bona tarda a tots i a totes, a tots els molinencs i molinenques que ens esteu escoltant.
Passo a llegir la declaració. L’ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna
i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista. El consistori
molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i amics de les
dones assassinades aquest 2020, presumptament a mans de les seves parelles.
Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en
tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra aquesta
violència masclista estructural que, malauradament, segueix present en 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’eradicació de la violència masclista. Lectura del nom de les dones assassinades
durant el mes de juny del 2020: Maria Belén. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Estefania. Ara sí que, llavors, donaríem els aspectes acordats en Junta
de Portaveus i, per tant, començaríem aquest ple.
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ORDRE DEL DIA
1.- Proposició d’Alcaldia sobre la fixació de la periodicitat de les sessions
ordinàries de les Comissions informatives.
DICTAMEN
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme l’onze
de juliol de dos mil dinou va adoptar entre d’altres acords, el següent:
“4.- Acord sobre la creació i composició de les Comissions Informatives de
caràcter permanent i fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.
.../...
Setè.- Determinar que les Comissions Informatives, a excepció de la Comissió Especial
de Comptes, duran a terme sessions ordinàries un cop al mes:
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció de la Vila i Economia
(SCPE) i de l’Àrea d’Alcaldia; els dimecres a les 18 hores, de la setmana anterior a la
que es dugui a terme el ple ordinari.
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP); els dimecres a les
19 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple ordinari.
La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (SIT); els dimecres a les
20 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple ordinari.
Vuitè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, i notificar la seva
decisió a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a
comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per,
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
Novè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya.”
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària que es va dur a terme el vint-iquatre d’abril de dos mil vint va adoptar, entre d’altres acords, el següent:
“4.- Acord 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.
.../...
Setè.- Determinar que la Comissió Informativa durà a terme sessions ordinàries un cop
al mes:
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La Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV), els
dimecres a les 18’30 hores de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple
ordinari.
Vuitè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, i notificar la seva
decisió a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a
comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per,
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
Novè.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya.”
Atès que l’alcalde va presentar i consensuar aquesta proposta a la sessió de Portaveus
celebrada el passat dinou de juny de dos mil vint.
Per tot el que ha estat exposat, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Molins de Rei
presenta al Ple de la Corporació per a la seva aprovació la proposta següent :
Primer.- Determinar que les Comissions Informatives, a excepció de la Comissió
Especial de Comptes, duran a terme sessions ordinàries un cop al mes:
La Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV), els
dimarts a les 18’00 hores de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple
ordinari.
La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (SIT); els dimarts a les
19’30 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple ordinari.
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones (ASP); els dimecres a les
18’00 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple ordinari.
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea
d’Alcaldia; els dimecres a les 19’30 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a
terme el ple ordinari.
Segon.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los
constar que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, i notificar la
seva decisió a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una
setmana a comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde
per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
En primer lloc, la proposició d’Alcaldia sobre la fixació de la periodicitat de les sessions
informatives ordinàries de les comissions informatives. Com saben, com a
conseqüència de la signatura de l’acord de govern, hi ha una quarta àrea de gestió de
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l’Ajuntament de Molins de Rei i això feia bastant dificultós fer les comissions
informatives en una única tarda dels dimecres i, per tant, des d’aquest punt de vista i tal
com vam acordar en el darrer Portaveus, el que s’ha establert seria que els dimarts
abans, la setmana prèvia del ple municipal, a les sis de la tarda, la Comissió
informativa de Desenvolupament estratègic de vila; el mateix dimarts a dos quarts de
vuit, l’Àrea de...la Comissió informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori; el dimecres
a les sis de la tarda la Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les persones; i el
mateix dimecres a dos quarts de vuit, la Comissió informativa de l’Àrea de Sostenibilitat
i Territori, perdó, d’Economia i Serveis Centrals. Bé, entenc que...necessitem votar?
No, sí...s’ha de votar? S’ha de votar, no? Per tant, s’obriria torn d’intervencions. Entenc
que no n’hi ha cap.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

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

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i en especial dels Decrets:
En el marc de la situació d'emergència derivada del COVID-19:
- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 821 de 24-05-2020 de Mesures
terrasses.
- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 834 de 29-05-2020 sobre els horaris
de les terrasses mentre hi hagi franges horàries.
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DONAR COMPTE
“El Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DECRETS 2020
MAIG
Decret
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

Data
04/05/2020
04/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
07/05/2020
07/05/2020
07/05/2020
07/05/2020
07/05/2020

Concepte
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Convenis interadminisratius
Processos de selecció
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Devolució d'ingressos indeguts
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Nomenaments
Aprovació Despeses
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758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774

08/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020

775 14/05/2020
776 14/05/2020
777 14/05/2020
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
18/05/2020
19/05/2020
19/05/2020

Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes
municipals
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Devolució d'ingressos indeguts
Ajuts socials
Subvencions per a l'Ajuntament
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Aprovació document cobratoris
Subvencions per a l'Ajuntament
Contractació oberts de serveis
Preinscripció i matricula
Contracte Obert simplificat de serveis
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
Contractació oberts d'obres
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues,
bastides, altres elements estructurals)
Contractes oberts harmonitzats serveis
Contractes oberts harmonitzats serveis
Modificacions de pressupost
Aprovació Despeses
Recurs de reposició
Aprovació Despeses
Ordre d'execució
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Situacions del personal
Contractació menor de serveis
Contractació menor de serveis
Ordre d'execució
Organigrama polític
Llicència de gual
Contractes oberts harmonitzats serveis
Recurs de reposició
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
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799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
24/05/2020
24/05/2020
24/05/2020
24/05/2020
24/05/2020
24/05/2020
24/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
26/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020

Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
Aprovació document cobratoris
Gestió de cementiri
Devolució d'ingressos indeguts
Contractació laboral
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
Recurs de reposició
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Contractes especials
Situacions del personal
Modificacions de pressupost
Nomenaments
Contractació laboral
Reserva d'espai a la via pública
Contracte Obert simplificat de serveis
Concessió de serveis
Bonificacións Fiscals
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Recurs de reposició
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Aprovació document cobratoris
Regularització fiscal
Ordre d'execució
Modificacions de pressupost
Ordre d'execució
Retribucions; nómina i seguretat social
Dessigna de lletrat i procurador
Bonificacións Fiscals
Retribucions; nómina i seguretat social
Recurs de reposició

Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 821, de data 24
de maig de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’alcaldia número 821 de data 24/05/2020
A la vila de Molins de Rei,
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Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 5/2020/BOFIS
,que resulta del procediment tramitat de/d' Mesures de suport a les activitats
d'hostaleria i restauració per a la instal•lació de les terrasses a la via pública ,dicto
aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:
Vista la situació d'emergència de salut pública generada per la propagació del
coronavirus COVID-19, que ha donat lloc a la declaració per part de l'Organització
Mundial de la Salut d'una situació de pandèmia.
Vist que aquesta situació ha donat lloc a la declaració d'estat d'alarma per part del
Govern de l'Estat, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19.
Vist que en l'article 10 de l'esmentat reial decret recull les mesures de contenció en
l'àmbit d'establiments i locals comercials, activitats d'hostaleria i restauració, o arxius
entre d'altres, contemplant en el seu apartat sisè una habilitació al Ministre de Sanitat
per a modificar, ampliar o restringir les mesures,llocs,establiments i activitats
esmentades per raons justificades de salut pública.
En el moment actual, s'ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures
extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social, establertes en el RD
463/2020. Així en data 28 d'abril de 2020 el Consell de Ministres va aprovar el Pla per a
la transició cap a una nova normalitat que estableix els principals paràmetres e
instruments per a la consecució de la normalitat. Aquest procés articulat en quatre
fases, fase 0 a fase 3, serà gradual i adaptable als canvis d'orientació necessaris en
funció de l'evolució.
Vist l'article 15è de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de
l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, en el qual es disposa textualment:
"Artículo 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración.
1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los
establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento
de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la
correspondiente licencia municipal.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al
menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. A los
efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no
cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo
de dos paredes, muros o paramentos.
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1.

2.

En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el
permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al
aire libre, se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado
anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre
mesas y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del
espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la
terraza.
La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La
mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al
número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de
seguridad interpersonal."

Vist l'article 18è de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de
l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, en el qual es disposa textualment:
"Artículo 18.
local

Reapertura de locales de hostelería y restauración para consumo en el

Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y
restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio
nocturno, siempre que no se supere un cuarenta por ciento de su aforo y se cumplan
las condiciones previstas en los apartados siguientes.
1.

El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o
agrupaciones de mesa, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se
admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Asimismo, estará permitido el
encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar.
2.

Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con
anticipación, para libre disposición de los clientes siempre que sea asistido con pantalla
de protección, a través de emplatados individuales y/o monodosis debidamente
preservadas del contacto con el ambiente.
3.

La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos de
hostelería y restauración se realizará conforme a lo previsto en la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo.
4.

Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia física de dos metros
entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de
mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas,
permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal."
5.
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Vista la important afectació econòmica del COVID des de la declaració de l'estat
d'alarma i fins a la desescalada total al sector d'hostaleria i restauració, que ha posat
en una situació de precarietat econòmica a moltes activitats d'aquest sector i el risc de
pèrdua de llocs de treball.

Vist que la voluntat de l'equip de govern és la de fer viable econòmicament aquest
sector atenent a la seva importància estratègica pel municipi, motiu pel qual és prioritari
poder ampliar l'espai d'ocupació de via pública, sempre que sigui possible tècnicament,
per ubicar-hi les terrasses (taules i cadires) que tenien concedides les activitats l'any
precedent, així com alleugerir la càrrega fiscal.
Vist el que disposen els article 79 i 95 de ordenança municipal reguladora de les
activitats i establiments de concurrència pública de Molins de Rei aprovada pel Ple de
l'Ajuntament en la sessió duta a terme el 27 de novembre de 2014, en relació a la
prohibició als restaurants de la instal·lació de terrasses (article 79) i a la no autorització
de terrasses en l'Avinguda de Barcelona, València i carrer Jacint Verdaguer (article 95).
Vista la situació de crisis social i econòmica derivada de la crisis sanitària que hi ha i al
fet de que l'Avinguda València i una part de l'Avinguda Barcelona han estat
completament reformades, ampliant l'espai de les voreres.
Vist l'informe del Negociat de Rendes de data 12 de maig de 2020 respecte als
possibles beneficis fiscals en la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires,
tribunes, etc, col·locades a la via publica (ordenança fiscal C-08 annex-01 grup 1
epígraf 1.2) com a conseqüència de l'estat d'alarma provocat pel COVID19.
Vist que el Decret d'Alcaldia 627 de 6 d'abril de 2020 de mesures econòmiques per
pal·liar la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus Sars-cov-2, ja
va preveure, en el seu apartat sisè, una reducció de la taxa d'ocupació de via públca
equivalent als dies en que no s'hagués fet l'ocupació amb taules i cadires a comptar
des del 14.03.2020 fins la finalització de l'estat d'alarma, i afegint que mentre no finalitzi
la situació d'emergència sanitària no es practicarà cap liquidació per aquest concepte, i
una vegada finalitzada, si aquesta és anterior a l'1 de juliol, no es practicaran fins
aquesta data.
Vist que l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que
l'Alcalde té la competència d'adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en
cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures
necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
Vista la proposta de decret signada pel Cap del Negociat de Rendes, Responsable de
serveis generals i Instructor, de data 22 de maig de 2020, amb la supervisió del
President de l'Àrea d' ESC de la mateixa data.
Vist l'informe favorable i sense observacions de l'Assessora jurídica i de l'Interventor
accidental de data 22 de maig de 2020.
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Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per
la legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal C-8 A-1 G-1 que
regula la Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic
local, en concret l'epígraf
1.2 Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica, de conformitat al que
disposa l'article

15.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, contemplant una bonificació del 75% en totes les
tarifes de dit epígraf atenent a la disminució de la capacitat econòmica de les activitats
d'hostaleria i restauració provocades per les mesures adoptades com a conseqüència
del COVID19.
Aquest epígraf restaria de la següent manera:
1.2.- Taules, cadires, tribunes, etc, col·locades a la via publica
Definicions:
a) Terrassa en VP: espai degudament autoritzat, ubicat en un lloc obert i lliure
d'edificació, en domini públic o terreny privat d'ús públic on s'ubiquen taules, cadires,
para-sols i d'altres per a ús públic, annex a un establiment de bar, restaurant o barrestaurant. Aquests elements hauran de ser de colors clars i sense propaganda.
b) La durada de l'autorització de terrasses podrà ser esporàdica o per temporades.
Temporada: és el termini de vigència de l'autorització. Hi ha tres opcions:
- la Temporada A (estiu ), de l'1/05 al 31/10
- la Temporada B (hivern), de l'1/11 al 30/04
- Anual, que correspon a la suma de les Temporades A+B (de l'1/05 al 30/04), no a l'any
natural
c) Mòdul:
Tipus 1.- unitat formada per una taula i quatre cadires. Ràtio mòdul/superfície: 1/3,24
m2 (1,80 x1,80)
La mida de la taula podrà ser de 70 cm x 70 cm, o dos taules juntes de 70 cm x 70 cm
cadascuna, sempre i quan es respecti la superfície màxima d'ocupació del mòdul de
1.80 m x 1,80 m
Tipus 2.-unitat formada per una taula i dos cadires. Ràtio mòdul/superfície: 2/1,44 m2
(0,80 x 1,80)
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Tipus 3.- unitat formada per una taula i quatre cadires .Ràtio mòdul/superfície 1/3,78
m2 (2,10 x 1,80)
Aquestes modalitats no inclouen cap tipus de tancament tot i que s'admeten para-sols.
d) Vetllador: tancament de terrassa mitjançant estructura acrílica desmuntable, de
colors clars i sense propaganda. No es podran ancorar a terra, excepte que hi hagi una
autorització expressa. En aquest darrer supòsit, caldrà un informe del negociat de Via
Pública on es determinaran el tipus d'enclavament adequat que produeixi el mínim
dany a la via pública. Es fixarà una fiança de valor equivalent al cost de la reposició de
la via pública a dipositar un cop concedida l'autorització.
En els vetlladors, per tal de calcular la taxa es tindrà en compte la superfície total a
tancar, a raó de 3,24 m2 de superfície per mòdul, independentment del nombre de
taules que l'interessat hi vulgui posar.
En cas de sol·licitud d'instal·lació de vetlladors en terrasses prèviament concedides,
caldrà presentar una sol·licitud i abonar la diferència de taxa corresponent.
e) Armaris i tests de terrasses: es podrà sol·licitar la seva col·locació conjuntament
amb la sol·licitud de terrasses. Per tal de calcular la taxa es tindrà en compte la
superfície total a ocupar i s'aplicarà el

mòdul tipus de l'apartat c) anterior que estigui dintre de la franja que s'ocupi.
prèviament concedides caldrà
En cas de sol·licitud de col·locació d'armaris i tests en terrasses
presentar una sol·licitud i abonar la diferència de taxa corresponent
MODUL TIPUS 1 (1 taula-4 cadires)
Un dia
Festius i vigílies (anuals)

EUROS/MÒDUL
4,94
24,18

-Un mes
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls

24,04

-Temporada d'estiu (1/5 a 31/10)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls

96,16

-Temporada d'hivern ( 1/11 a 30/4)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls

28,93
34,72

115,71
138,85

38,47
46,28

Pàg. 14/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

Més de 8 mòduls

-Anual
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
MODUL TIPUS 2 (1 taula-2 cadires)
Un dia
Festius i vigílies (anuals)

-Un mes
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
-Temporada d'estiu (1/5 a 31/10)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
-Temporada d'hivern ( 1/11 a 30/4)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
-Anual
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
MODUL TIPUS 3 (1 taula-4 cadires)
Un dia
Festius i Vigílies (anuals)
Un mes
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
Temporada d'estiu (1/5 a 31/10)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls

55,53

121,17
145,80
174,94
EUROS/MÒDUL
3,17
15,47

15,38
18,52
22,23

61,54
74,05
88,86

24,62
29,62
35,53
77,55
93,31
111,96
EUROS/MÒDUL
3,90
33,34
33,16
39,91
47,89
132,64
159,60
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Més de 8 mòduls
Temporada d'hivern (1/11 a 30/4)
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls
Anual
Grups de tarifa
De 1 a 4 mòduls
De 5 a 8 mòduls
Més de 8 mòduls

191,51
53,05
63,84
76,59

167,14
201,11
241,30

Les tarifes, mensual, de temporada d'estiu, temporada d'hivern i anual s'aplicaran
segons el grup de tarifa en el qual es trobi, i es comptarà a partir de la primera taula.
En els casos de peticions d'ocupació per mesos alterns,que no coincideixen amb els
mesos de les temporades d'estiu o hivern, l'import a liquidar serà aquell que resulti més
favorable per l'interessat, fent el càlcul per mesos i/o per temporades completes.
En el cas que la implantació de la terrassa comporti la ocupació d'una plaça
d'aparcament, la taxa serà de 100 euros / plaça d'aparcament ocupada per temporada
anual o la part proporcional. En aquest cas, a més l'interessat s'haurà de fer càrrec de
les despeses generades per la reubicació de la plaça d'aparcament, així com dels
elements necessaris per garantir la seguretat de les persones i/ o coses. En el cas que
fos el propi Ajuntament el qui decidís que es produís l'ocupació d'una plaça
d'aparcament, no s'acreditaria aquesta taxa.
En el cas que el sol·licitant renunciï a la ocupació de la via pública sol·licitada en
qualsevol moment del tràmit, independentment de l'estat del tràmit, haurà d'abonar en
concepte de tramitació el 25% de l'import corresponent a la petició inicial.

Excepcionalment i per activitats puntuals, les ocupacions de la via pública regulades en
aquest article podran estar exemptes de pagament sempre i quan el departament de
l'Ajuntament corresponent efectuï un informe en aquest sentit en el qual es recullin les
causes d'interès general per a l'exempció de pagament. Això serà possible sempre i
quan l'activitat estigui degudament legalitzada i/o disposi de permís municipal.
S'estableix una bonificació del 75% en totes les tarifes d'aquest epígraf atenent a la
disminució de la capacitat econòmica de les activitats d'hostaleria i restauració
provocades per les mesures adoptades com a conseqüència del COVID19. Aquesta
bonificació s'aplicarà de forma automàtica sense necessitat de demanar-la i decaurà en
el moment que desapareixen les restriccions i limitacions de distanciament social
provocat pel virus SARS-Cov-2, causant de l'enfermetat del COVID-19.
Per a l'any 2020 i d'acord al Decret d'Alcaldia 627 de 6 d'abril de 2020 de mesures
econòmiques
per pal·liar la situació d'emergència ocasionada amb motiu del
coronavirus Sars-cov-2, mentre no finalitzi la situació d'emergència sanitària no es
practicarà cap liquidació per aquest concepte, i una vegada finalitzada, si aquesta és
anterior a l'1 de juliol, no es practicaran fins aquesta data.
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Segon.- Aprovar el text refós de l'ordenança fiscal C-8 A-1 que consta com a l'annex I
a aquest acord.
Tercer.- Establir com a prioritat de l'Ajuntament la renovació de les llicències
municipals per posar taules i cadires a la via pública, afectades per l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, amb el mateix número de taules i cadires que tenien
concedit a la llicència de l'any 2019; a aquests efectes, els serveis tècnics municipals
analitzaran cada sol.licitud de renovació per veure la viabilitat d'incrementar la
superfície destinada a les terrasses per donar compliment a aquesta prioritat,
respectant la distància física de dos metres entre les taules i la disponibilitat suficient
de l'espai peatonal. Aquesta mesura serà provisional i temporal, supeditat a la vigència
de les ordres de sanitat que obliguen a mantenir una distància mínima entre les taules.
Les noves llicències i ampliacions de llicències s'estudiaran i concediran en funció de la
sol·licitud presentada, tenint en compte la necessitat de més espai d'acord a l'Ordre
SND/399/2020, de 9 de maig, però sempre de manera provisional i temporal.
Quart.-.Decretar la suspensió provisional i temporal de la prohibició als restaurants de
la instal·lació de terrasses regulada a l'article 79 i de la no autorització de terrasses en
l'Avinguda València i una part reformada de l'Avinguda Barcelona regulada a article 95
de l'ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència
pública de Molins de Rei, atenent a la situació d'alarma decretada pel RD 463/2020, de
14 de març, i la precarietat econòmica de les activitats del sector d'hostaleria i
restauració. Aquesta mesura provisional i temporal, entrarà en vigor en la data
d'aprovació d'aquest decret i estarà supeditada a la declaració de l'estat d'alarma, a la
vigència de les ordres de sanitat que regulen les restriccions provocades pel COVID19.
Serà necessari publicar al BOP i al web de l'Ajuntament aquesta suspensió transitòria
ja que suposa una modificació de l'ordenança.
En tot cas les llicències que es puguin donar en aquests supòsits hauran de respectar a
més de les ordres de sanitat el que estableixi ordenança municipal reguladora de les
activitats i establiments de concurrència pública de Molins de Rei en relació a la
concessió de llicències per instal·lar terrasses a la via pública, o terreny privat amb
incidència a la via pública.
Cinquè.-. Donar compte del present Decret en el primer Ple que es celebri, d'acord al
que estableix l'article 21.1.m de la Llei 7/1985. De 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Sisè.- Exposar al públic en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal,
l'acord provisional del punt primer , així com el text complet de les Ordenances fiscals
modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d'exposició pública de l'expedient, els qui tinguin un interès directe,
en els termes previstos a l'article 18 del Real decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que
aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes Locals , podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l'acord adoptat
restarà definitivament aprovat.
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Setè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l'acord definitiu que, un cop
transcorregut el període d'exposició pública procedeixi adoptar, així com el text
modificat de les ordenances i la de nova imposició, així com el text refós aprovat,
condicionant-se la vigència de les modificació a dita publicació.
Vuitè.-. Trasl.ladar el present Decret als Negociats d'Intervenció, Tresoreria, Control de
Gestió, Empresa, Comerç, Mobilitat i publicar-ho a la web municipal.
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la
qual s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
-Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 834, de data 29
de maig de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d’alcaldia número 834 de data 29/05/2020
A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 5/2020/BOFIS
,que resulta del procediment tramitat de/d' Mesures de suport a les activitats
d'hostaleria i restauració per a la instal•lació de les terrasses a la via pública ,dicto
aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit
s'exposen:
Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia número 821, de data 24 de maig de 2020, es va
aprovar diverses mesures de suport a a les activitats d'hostaleria i restauració per a la
instal•lació de les terrasses a la via pública, en concret :

- una bonificació del 75% de la Taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns

de domini públic local, en concret l'epígraf 1.2 Taules, cadires, tribunes, etc,
col·locades a la via pública.
- la priorització de l'Ajuntament per poder renovar les llicències municipals per posar
taules i cadires a la via pública, afectades per l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig,
amb el mateix número de taules i cadires que tenien concedit a la llicència de l'any
2019, incrementant la superfície destinada a les terrasses, sempre que aquest
increment sigui viable i com a mesura provisional i temporal.
- la possibilitat, provisional i temporal, de que els restaurants puguin instal·lar terrasses
i que també es puguin instal·lar en l'Avinguda València i una part reformada de
l'Avinguda Barcelona.
Vist que des del dilluns 25 de maig de 2020 ja s'han instal.lat terrasses a diverses vies
públiques del municipi amb gran afluència de gent.
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Vist l'article 92 de ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de
concurrència pública de Molins de Rei aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió
duta a terme el 27 de novembre de 2014, i que diu textualment:

1.

"Article 92. Horari de la terrassa

1. Per a la temporada d'estiu, entesa aquesta d'1 de maig a 30 d'octubre: de diumenge
a dijous, de 8 a 24 hores; divendres, dissabte i vigília de festiu, de 8 a 01 hores.
2. Per a la temporada d'hivern, entesa aquesta d'1 de novembre a 30 d'abril: de
diumenge a dijous, de 8 a 23 hores; divendres, dissabte i vigília de festiu, de 8 a 24
hores.

3. Anual: que correspon a la suma de les Temporades A+B (de l'1/05 al 30/04), no es

correspon a l'any natural.
4. En tots els supòsits anteriors, l'espai públic o terreny privat amb incidència a la via
pública ha de quedar desocupat en la mitja hora posterior a la finalització de l'horari.
5. En cap cas no es podrà instal·lar abans de les 8 h del matí.
Els horaris d'obertura i tancament de les terrasses seran els següents:

Aquests horaris es podran modificar per Decret d'Alcaldia.
El Decret d'atorgament de la llicència podrà contemplar horaris diferents al general, en
zones d'especial sensibilitat."
Vist que mitjançant Decret d'Alcaldia número 1276 de 22 de juliol de 2016 es va
modificar els horaris d'obertura i tancament màxim de les terrasses d'acord amb
l'apartat 5 de l'article 92 de l'Ordenança Reguladora de les activitats i establiments de
pública concurrència de Molins de Rei, establint l'horari següent:

• L'obertura de les terrasses en la via pública, en cap cas es podran instal·lar abans de
les 7:30 hores del matí.

• L'horari màxim general de tancament de les terrasses en la via pública serà:
- Fins les 23:00 hores de diumenge a dijous.
- Fins les 1:00 hores de divendres, dissabte i vigílies de festes.
Vist que hi ha algunes terrasses que disposen d'horaris més limitats per problemes amb
el veïnatge.
Vist que cal conciliar els horaris de les terrasses contemplades a l'ordenança municipal
amb les franges horàries per a la realització d'activitats a la via pública establertes en
Pàg. 19/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en les que es pot realitzar
activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19, que estableix en el seu article 5.1 el següent:

2.

"Artículo 5.

Franjas horarias.

1. Se establecen las siguientes franjas horarias para la realización de las actividades
previstas en el artículo 2.2:
a) La práctica de deporte individual y los paseos solo podrán llevarse a cabo entre las
6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.
b) Aquellas personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad y
las personas mayores de 70 de años podrán practicar deporte individual y pasear entre
las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas. Las
personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente
de entre 14 y 70 años."
Vist que l'article 92 de l'ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments
de concurrència pública de Molins de Rei disposa que els horaris de l'article 92 podran
modificar-se per Decret d'Alcaldia.
Vist que l'article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i de l'article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que l'Alcalde té la
competència d'adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe
o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i
donar- ne compte immediat al ple.
Vista la Proposta de Decret del Cap de Negociat de Rendes i Responsable de Serveis
Generals signada el 28.05.2020, amb la supervisió del President de l'Àrea de Serveis
Centrals i d'Economia (ESC) signada en la mateixa data.
Vist l'informe favorable i sense observacions de serveis jurídics signat en data
28.05.2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per
la legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Establir que els horaris de les terrasses mentre estigui vigent les franges
horàries de l'article 5è de l'Ordre SND/380/2020, de 30 d'abril, sobre les condicions en
les que es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure durant la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 serà de diumenge a dissabte, ambdós
inclosos, de 8:00 h a 23:00 h.
En el cas de terrasses que tinguin establert un horari més limitat que l'anterior, per
problemes amb el veïnatge, prevaldrà aquest.
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Segon.- Publicar el present Decret al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.
Tercer.-. Trasl.ladar el present Decret als Negociats Empresa, Comerç, Mobilitat i
Guàrdia Urbana.
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l'encapçalament, la
qual s'incorporarà al Llibre de Decrets d'Alcaldia.”
-PRESENTACIO I DELIBERACIONS
I ara passaríem al bloc de coneixement de l’acció del govern municipal. En primer lloc, el punt
dos, donar compte dels decrets d’Alcaldia i en especial dels decrets, dins el marc de la situació
d'emergència derivada de la Covid-19, el que és el donar compte del Decret d’Alcaldia número
821 de 24 de maig de 2020 de mesures de terrasses, i el mateix de donar compte del Decret
d’Alcaldia número 834 de 29 de maig de 2020 dels horaris de terrasses mentre hi hagi franges
horàries. I fa l’explicació d’aquests decrets el regidor Jordi Pradell. Endavant.
Sr. Pradell:
Presenta punt 2.
Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Sr. Carles Ros, endavant.
Sr. Ros:
Ara. Bona tarda a tothom que ens escolta. Res, només una pregunta respecte a aquest punt de
decrets, fins a quin termini es dona o a què està vinculat aquesta excepcionalitat, per tant,
també en part com es preveu la recuperació de la normalitat real? I també, per altra banda,
perquè es tingui en compte que s’han ampliat molts espais, s’està ocupant molt espai públic
generant conflicte, com a mínim, amb el pas de vianants i en llocs que ja vam parlar-ho en el
seu ple, en el seu moment, però també genera diferents situacions de conciliació amb el veïnat,
llavors, doncs, saber molt clar quan es torna a la normalitat que era la situació com abans de la
pandèmia.
Sr. Pradell:
Contesto jo o...?
Sr. Alcalde:
Alguna intervenció més? Sr. Jordi Pradell, endavant.
Sr. Pradell:
Aquestes mesures, potser m’he descuidat de dir-ho abans, són totalment extraordinàries, ho
eren mentre durava l’estat d’alarma i perduraran mentre hi hagi una situació d’emergència
sanitària. Un dels decrets preveia la situació mentre hi haguessin franges horàries, ara no les
tenim, no hi ha res que ens faci pensar que les tornarem a tenir però és una possibilitat que
existeix i quan, a nivell sanitari, estigui tot normalitzat, això, ben dit o mal dit, aquesta nova
normalitat arribi, doncs, tornarem a la situació prèvia, a la situació anterior, a una situació
totalment normal.
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Sr. Alcalde:
Hi hauria un segon torn d’intervencions. Si ha quedat clar, en principi, ens donaríem per
assabentats d’aquests dos decrets. gràcies, regidor.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
3.- Donar compte del Informe sobre les actuacions desenvolupades per l’Ajuntament de
Molins de Rei des de l’establiment de l’estat d’alarma COVID -19, fins l’acabament de la
fase 0.
DONAR COMPTE
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INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Molins de Rei, dins del seu marc competencial, ha garantit en tot moment
la prestació de tots els serveis essencials mitjançant l’establiment de les mesures i accions
necessàries per a tal fi. Les mesures adoptades per l’Ajuntament s’han anat adaptant i
ajustant seguint l’evolució de les disposicions que, en cada moment, s’han desplegat des
del Govern de l’Estat i de la Generalitat.
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Pel que fa als aspectes d’intensitat, dimensionat i les condicions de prestació dels serveis, i
de les actuacions, s’han coordinat entre les diferents àrees municipals des del primer
moment. Així, el dia 12 de març es va reunir amb caràcter d’urgència el denominat Comitè
de Coordinació de l’Ajuntament, ampliat amb els responsables tècnics de Serveis Socials,
OAC, PIO, Salut i Guàrdia Urbana, i la regidora de Salut. Aquest dia es prenen les
primeres decisions de tancament d’equipaments i serveis oberts a la ciutadania. El
diumenge 15 de març, en una nova reunió es prenen les decisions de caràcter intern de
l’organització i totes les necessàries per implementar les mesures publicades el dia anterior
al RDL 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma amb efectes des del dia
16 de març. En aquest sentit, s’elabora i tramita durant el cap de setmana el DA núm. 558,
de data 16 de març, d’establiment de les mesures preventives, de protecció i organitzatives
d’aplicació al personal de l’Ajuntament de Molins de Rei i als seus equipaments i serveis
amb motiu de la COVID-19.
Cal constatar que serà a través d’aquest òrgan, que passarà a denominar-se Comitè de
Crisi COVID-19, que es prendran les decisions i es coordinarà l’acció de l’organització,
sempre amb una estratègia comuna basada a anar detectant, proposant, readaptant,
consensuant, aplicant i consolidant accions i mesures en tres eixos: ciutadà, comunitat i
organització. A partir del mes de juny, aquest Comitè de Crisi deixa d’estar operatiu.
És inqüestionable que, per poder prestar serveis als ciutadans, el primer era garantir el
funcionament de l’Ajuntament durant la pandèmia adaptant la gestió corporativa, operativa
i la producció dels serveis. Això, per tal de poder dur a la practica les accions necessàries
amb tres objectius principals:
● Detectar i donar resposta a les necessitats de les persones i la comunitat en situació de
més vulnerabilitat davant la COVID-19
● Establir mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19 en els espais
públics i dels equipaments municipals
● Transmetre informació veraç, oficial i contrastada de manera constant a la ciutadania.
Així doncs, cal destacar els esforços a:
●Garantir la gestió operativa de l’Ajuntament a través de la implementació de les eines
necessàries per al treball telemàtic i l’atenció telefònica
●Mantenir els serveis municipals essencials i reorientar la seva activitat a un entorn de
treball telemàtic o telefònic sempre que fos possible
●Reforçar polítiques d’atenció a la ciutadania més vulnerable a la COVID-19
●Realitzar desinfeccions i reforçar les neteges en els espais públics; en especial,
desinfeccions extraordinàries al Mercat Municipal i la Llar d’Avis Josep Maria Mestre
●Garantir els equips de protecció individual dels treballadors municipals
I durant la fase 1:
● Iniciar polítiques de dinamització del teixit comercial
● Activar actuacions de manteniment en instal·lacions municipals.
Actualment funcionen, amb les mesures de prevenció i seguretat. La majoria de les
instal·lacions i equipaments fan les activitats que s’han pogut reprendre d’acord amb les
normatives i regulacions existents, tal com es desprèn del contingut del present document.
Hem de senyalar que el present informe té vocació d’exhaustivitat i per aquest motiu s’ha
sol·licitat informació a tots els departaments per tal de recollir-hi l’esforç de l’organització i
dels seus treballadors vers els veïns i veïnes de Molins de Rei.
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És important constatar que aquest document datat a 21 de juny es basa en el primer
Informe sobre les actuacions desenvolupades per l’Ajuntament de Molins de Rei des de la
declaració de l’estat d’alarma fins a la finalització de la fase 1, de 24 de maig, el qual ha
estat actualitzat amb la informació proporcionada per les diferents àrees de l’Ajuntament.
Aquesta actualització s’ha realitzat mitjançant la metodologia d’addició; això és, per una
banda, s’ha mantingut la informació inicial que només ha estat canviada per actualitzar-ne,
si és el cas, el període de l’acció descrita i afegint informació en la descripció de l’acció; per
altra banda, s’han incorporat noves accions relacionades amb la crisi de la COVID-19
mantenint la mateixa estructura inicial del document. En l’actualització del contingut del
document inicial, tots els departaments han proporcionat la informació a excepció de la
Ràdio municipal, motiu pel qual aquest apartat apareix sense canvis.
La presentació de la informació en el document està estructurada a partir del Decret
d’Alcaldia núm. 502, de data 9/03/2020, en què es defineixen nous àmbits organitzatius de
l’Ajuntament de Molins de Rei i pel Decret d’Alcaldia núm. 855, de data 05/06/20202, a
través del qual es modifica el Decret d’Alcaldia núm. 502, per adequar-lo a la nova
estructura política establerta al Decret d’Alcaldia núm. 528, de data 12/03/2020.
L’ordre escollit de presentació de les àrees i els àmbits està alineat amb els tres eixos que
esmentàvem anteriorment: ciutadà, comunitat i organització. Així, en primer lloc apareixen
els àmbits que abasten, donen servei i suport a tota l’organització, que són Alcaldia (per
coherència amb l’organització existent s’han mantingut Projectes Estratègics, Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil a Alcaldia) i l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC), i, a
continuació, la resta d’àrees que donen servei al ciutadà i a la comunitat, per aquest ordre:
Àrea de Serveis a les Persones (ASP), Desenvolupament Estratègic de la Vila (DEV) i
Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT).
Tal com es deia en la primera versió d’aquest document, és important destacar l’esforç fet
de recopilació de tota la informació en un marge breu de temps. Des del primer informe ja
es preveien actualitzacions i ampliacions d’informació que queden reflectides en el present
document. S’ha mantingut l’heterogeneïtat en la presentació d’aquests document, ja que,
tot i l’establiment d’una senzilla metodologia de recollida de dades, existeixen alguns
apartats on aquesta recollida no s’ha concretat o realitzat a partir del criteri de mesures o
accions realitzades, sinó a partir dels serveis –cas de Cultura o Llar d’Avis Municipal, i, en
menor mesura, la Ràdio– o bé per negociats, com és el cas de DEV. Aquest fet no
desvirtua de cap de les maneres la informació proporcionada, que és totalment
entenedora, clara i estructurada. Pel fet que la prioritat de l’encàrrec no és de forma sinó
de fons, doncs s’ha optat per mantenir aquestes diferents presentacions, amb mínims
canvis.
Finalment, s’han de fer constar tres qüestions: la primera, que en cas que no s’esmenti el
contrari, l’acció o la mesura i el treball necessari per dur-la a terme s’han impulsat amb
recursos humans del mateix Ajuntament; la segona, cal assenyalar que, amb aquesta nova
versió de l’informe, es dona per conclosa la recollida d’informació relacionada amb les
accions COVID-19 de l’Ajuntament; la tercera, de caràcter no menor, la suspensió de
terminis administratius d’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14
de març, que va afectar la tramitació administrativa de l’organització. Aquesta suspensió
fou derogada amb efectes des de l’1 de juny de 2020.
Així doncs, aquest document, datat a 21 de juny, recull tota l’activitat de caràcter
extraordinari, sigui pel seu contingut o pels mitjans emprats (amb l’excepció esmentada de
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la Ràdio municipal), que l’Ajuntament de Molins de Rei ha dut a terme des de la declaració
de l’estat d’alarma fins a la seva finalització.
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1. ALCALDIA

1.1. COMUNICACIÓ
A continuació es relacionen i quantifiquen les accions realitzades tant en el marc de treball
existent, com en la posada en marxa de nous canals de comunicació i l’elaboració de
productes específics COVID-19, i la informació de la ràdio municipal.

· Notes de premsa (NdP)

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny
Numèrica del període:
- 135 NdP publicades i enviades
- 84.065 visualitzacions generades al web municipal
Finalitat: informar la ciutadania de les accions que està realitzant l’Ajuntament de Molins
de Rei, així com als mitjans locals i generalistes de comunicació
Difusió realitzada:
- Per correu electrònic als periodistes dels mitjans locals i generalistes
- www.molinsderei.cat.

· Nou servei de Whatsapp (627 022 667)

Període: des del 14 de març fins al 20 de juny
Numèrica del període: 56 comunicacions enviades via Ajuntament WhatsApp
Finalitat: informar la ciutadania a través d’un nou canal de difusió d’informació veraç,
contrastada i oficial.
Difusió realitzada:
- 14/03/2020: llançament del servei Ajuntament WhatsApp
- 25/03/2020: campanya de comunicació sobre el llançament del nou servei Ajuntament
WhatsApp COVID-19 (NdP + Twitter + cartelleria + Ràdio Molins + mitjans locals).
- del 14/03/2020 al 24/05/2020, 42 comunicacions enviades
Altra informació: gestionada per una persona del Programa de garantia juvenil fins al 30
d’abril. Contracte no renovat.

· Twitter https://twitter.com/AjMolinsdeRei

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny
Numèrica del període:
- 328 piulades
- 452.000 impressions del Twitter
- 14.344 visites al perfil
- 1.187 mencions
- 163 nous seguidors
Finalitat: informar la ciutadania de les accions que està realitzant l’Ajuntament de Molins
de Rei via Twitter.

· Nova pàgina de Facebook https://www.facebook.com/AjMolinsdeRei
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Període: des del 08/04/2020 fins al 20 de juny
Numèrica del període: 138 comunicacions enviades via Facebook Ajuntament de Molins
de Rei
o 42 enllaços
o 01 estats
o 79 fotografies
o 16 vídeos
- 72.594 abast
- 11.578 interaccions (clics en publicacions)
- 1.082 seguidors
- 1.015 m’agrada
- 63% fans – dones
- 36% fans – homes
- 63% seguidors – dones
- 37% seguidors – homes
- 65% interactuen – dones
- 34% interactuen – homes
Finalitat: informar la ciutadania amb un nou canal de difusió d’informació veraç,
contrastada i oficial
Un nou projecte amb el qual es contribueix a evitar la rumorologia i les informacions no
contrastades.
Difusió realitzada:
- 08/04/2020: llançament del Facebook Ajuntament
- 08/04/2020: campanya de comunicació sobre el llançament del nou servei via
Facebook de l’Ajuntament (NdP + Twitter + WhatsApp Ajuntament + cartelleria + Ràdio
Molins + mitjans locals)
Altra informació: gestionada a través d’un contracte de serveis extern que inclou altres
encàrrecs, amb un cost total de 10.981,00 € IVA inclòs.

· Nova pàgina d’Instagram https://www.instagram.com/ajuntamentmolinsderei/

Període: des del 04/05/2020 fins al 20 de juny
Numèrica del període: 10 comunicacions enviades via Instagram Ajuntament de Molins
de Rei
- 561 seguidors
- 751 m’agrada
- 20 comentaris
Finalitat: informar la ciutadania amb un nou canal de difusió d’informació veraç,
contrastada i oficial.
Un nou projecte amb el qual es contribueix a evitar la rumorologia i les informacions no
contrastades.
Difusió realitzada:
- 04/05/2020: llançament de l’Instagram Ajuntament
- 04/05/2020: campanya de comunicació sobre el llançament del nou servei via
Instagram de l’Ajuntament (NdP + Twitter + Facebook + WhatsApp Ajuntament +
cartelleria + Ràdio Molins + mitjans locals)

· “Ajuntament Informa”

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny
Numèrica del període: 52 cartells d’informació de servei
Finalitat: informar la ciutadania d’accions puntuals i concretes d’interès per al bon
funcionament del municipi de forma gràfica i d’una manera clara, precisa i concisa
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Difusió realitzada:
- penjant els cartells en llocs estratègics i visibles de la vila de Molins de Rei a través dels
voluntaris coordinats per la Guàrdia Urbana (GU)
- per correu electrònic als periodistes dels mitjans locals i generalistes
- via www.molinsderei.cat
- via https://twitter.com/AjMolinsdeRei
- via https://www.facebook.com/AjMolinsdeRei
- via Ajuntament WhatsApp

· Infografies

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny
Numèrica del període: 46 infografies
Finalitat: informar la ciutadania de les accions que està realitzant l’Ajuntament de Molins
de Rei de forma gràfica i d’una manera clara, precisa i concisa
Difusió realitzada:
- 46 infografies que han acompanyat i il·lustrat 46 NdP / notícies que s’han difós
- Per correu electrònic als periodistes dels mitjans locals i generalistes o bé, xarxes
socials.

· YouTube https://www.youtube.com/user/ajmolinsderei/videos

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny
Numèrica del període: 19 vídeos
- 19 vídeos que han acompanyat i il·lustrat 19 NdP / notícies
- 19 vídeos per a 19 missatges de comunicació
Finalitat: informar la ciutadania de les accions que estava realitzant l’Ajuntament de Molins
de Rei, de forma audiovisual i d’una manera clara, precisa i concisa
Difusió realitzada:
- per correu electrònic als periodistes dels mitjans locals i generalistes
- via https://www.youtube.com/user/ajmolinsderei/videos
- via www.molinsderei.cat
- via https://twitter.com/AjMolinsdeRei
- via https://www.facebook.com/AjMolinsdeRei
- via Ajuntament WhatsApp.

· Díptics

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny
Numèrica del període: 5 díptics
Finalitat: informar la ciutadania, els comerços i els empresaris de les accions que està
realitzant l’Ajuntament de Molins de Rei.

· Guia d’Ajuts Econòmics

Període que abraça el document: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 21 de maig
Breu descripció: Guia d’Ajuts Econòmics, de més de 130 pàgines, on es detallen totes les
mesures adoptades per les diferents administracions
Finalitat: informar la ciutadania, els comerços i els empresaris de les accions que estava
realitzant l’Ajuntament de Molins de Rei, el Gobierno d’Espanya o la Generalitat de
Catalunya en matèria d’ajudes econòmiques
Difusió realitzada: mitjans locals, generalistes, xarxes socials i web de l’Ajuntament de
Molins de Rei
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Altra informació: la primera edició es va elaborar a través d’un contracte de serveis extern
amb un cost de 3.000,00 €, IVA inclòs.

· Vídeo sobre el comerç

Període: dia 20/05/2020
Breu descripció: relat d’una història en format videogràfic sobre la importància de
consumir en clau local i sota el lema #aMolinsmillor
Finalitat: col·laborar amb la revitalització de l’economia dels establiments locals. Aquesta
és la primera acció d’una campanya per a la fase de desescalada, i d’un any de duració
aproximadament, per tal d’apel·lar i conscienciar sobre la importància de consumir en clau
local.
Difusió realitzada: mitjans locals, generalistes, xarxes socials i web de l’Ajuntament de
Molins de Rei
Altra informació: es va gestionar a través d’un contracte de serveis extern amb un cost de
2.300,00 €, IVA inclòs.
1.1.1 RÀDIO MOLINS DE REI
Davant la imminent declaració de l'estat d'alarma per part del Govern central i d’acord amb
les mesures de seguretat dictaminades per les autoritats, el divendres 13 de març es va
decidir suspendre la programació habitual de Ràdio Molins de Rei fins a nou avís i l’activitat
que es fa amb els més de 100 col·laboradors que passen per l'emissora cada setmana.

· Reorganització de la programació de dalt a baix

S’han fet reposicions de programes amb l'objectiu de mantenir una programació
continuada diàriament, que seguim oferint de dilluns a diumenge, de 7 del matí a les 12 de
la nit.
Des de Ràdio Molins de Rei, com a servei públic, es va seguir informant la població des del
primer moment sobre tots els esdeveniments relacionats amb la crisi de la COVID-19. És
per això que des del dilluns 16 de març fins al 24 de maig s’han mantingut dues hores
d'informació diària.

· Mesures de confinament: La ràdio confinada

Des del dilluns 23 de març, en previsió que la situació es podia allargar sense data de
retorn, es va fer un pas més i es va establir "La ràdio confinada".
Un tècnic ha estat a l’emissora en torn de matí exercint tasques de producció i xarxes,
entre moltes més. Les tardes de l’emissora també han estat cobertes per un altre tècnic,
que feia tasques de tècnic i elaborava la programació enregistrada tant dels dies
laborables com per al cap de setmana.
Les tasques de redacció de pautes i guions i la gestió d’entrevistes s’ha pogut fer des de
casa per tal de respectar el confinament i atendre també la conciliació familiar.
La presentació dels programes, feta també des de casa per respectar el confinament, s’ha
fet aprofitant l’aparell QUANTUM, adquirit recentment per l'emissora, que ens permet
emetre via Internet amb un so molt digne i de qualitat. També s’han preparat guions i s’ha
exercit la producció via noves tecnologies.
Alguns col·laboradors (els que disposen del material i mitjans per fer-ho i altres als quals
hem cedit material tècnic), s'estan enregistrant des de casa els seus programes fent ús de
les noves tecnologies i, fins i tot, els dies festius (Setmana Santa i 1 de maig), cosa que ha
permès oferir una programació continuada i variada.
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· Emissió del Plenari municipal del 24 d’abril
A través del canal de Youtube i del web de l'Ajuntament es va emetre el Plenari
mensual del mes d'abril, com és habitual, amb qualitat i mantenint la imatge
corporativa de l'Ajuntament.
· Vídeo del dia a dia a la Ràdio

Període: dia 3 de maig
Breu descripció: realització i publicació d’un vídeo fet en to desenfadat explicant en
format reportatge com es treballa a la Ràdio malgrat el confinament.
Finalitat: mostrar com es treballa aquests dies de confinament, les eines tècniques i
organitzatives, per tal d’apropar-se a l’audiència, perquè si només escolta, és difícil
d’imaginar-ho.
Difusió: xarxes de la Ràdio municipal: canal de Youtube, Facebook i Twitter

· Compra de material específic

Dos auriculars amb un cost de 30€, IVA inclòs

1.2 GABINET D’ALCALDIA, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Cal esmentar que la Secretaria de l’alcalde ha estat coberta sempre: els primers dies,
presencialment i la resta, a través de treball telemàtic.
La resta de treballadors s’han incorporat al treball telemàtic en la mesura que han disposat
dels mitjans. Aquest fet ha condicionat el manteniment del ritme de treball administratiu i
del programa de queixes i suggeriments.

1.3 PROJECTES ESTRATÈGICS
· Projecte FEDER Palau de Requesens

Període: estudi geotècnic, 4 i 5 de maig
Finalitat: donar suport a l’equip d’arquitectes de l’AMB i a l’equip de Quaderna perquè
puguin continuar la redacció dels projectes: projecte arquitectònic (AMB) i projecte
museogràfic (Quaderna).
Breu descripció: gestions per a la realització de l’estudi geotècnic al Palau de Requesens.
Acompanyament dels equips de treball els dies 4 i 5 de maig.
En l’actualitat: represa dels treballs ordinaris

· Projecte FEDER Mòdul C El Molí

Període: visita a les dependències del mòdul C del Molí, el dia 28 d’abril
Breu descripció: en el marc del seguiment i suport a la redacció del projecte arquitectònic
que elabora l’AMB, en data 28 d’abril s’acompanya els tècnics contractats per l’AMB a una
visita al mòdul C del Molí.
En l’actualitat: represa dels treballs ordinaris

· Document premis FAD. Biblioteca el Molí
Període: entre el 14 d’abril i el 7 de maig
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Breu descripció: suport a l’equip de comunicació de l’AMB per a la realització de
documents per presentar als premis FAD. Recollir informació històrica, fotografies i plànols,
per il·lustrar vídeo a presentar a ArquidFAD. Candidatura Biblioteca el Molí. Conjuntament
amb responsables de l’Arxiu Municipal
Difusió realitzada: nota de premsa del 7 de maig.

1.4 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
· Lliurament EPI personalitzats a cada agent

Període: des del 13 de març fins al 20 de juny
Finalitat: per prevenció i evitar contagis.
Cost econòmic assumit per Governació: 2.106,42 €, IVA inclòs.

· Còpies de claus

Data: 17 de març.
Finalitat: que cada agent pugui entrar a les dependències sense tocar elements comuns.
Cost econòmic assumit per Governació: 67,52 €, IVA inclòs.

· Dipositar líquid antisèptic, líquid desinfectant i tovalloletes desinfectants a
tots els despatxos, lavabos i sales de la GU i a tots els vehicles de la patrulla
Període: des del 13 de març fins al 20 de juny
Finalitat: per indicacions del Departament de Personal/Salut, amb la finalitat de maximitzar
la higiene dels espais i del personal per tal d’evitar-ne el contagi.
Cost econòmic assumit per Governació: 942,60 €, IVA inclòs.

· Incrementar la neteja de les dependències, la neteja de l’espai comú de la
Sala Operador entre canvi de torns, així com netejar els vehicles patrulla
entre torn i torn
Període: des del 13 de març fins al 20 de juny
Finalitat: per indicacions del Departament de Personal/Salut, amb la finalitat de maximitzar
la higiene dels espais i del personal per tal d’evitar-ne el contagi.

· Canviar el quadrant de serveis i incrementar agents de servei amb torns de
treball de 12 h
Període: des del 23 de març fins al 27 de maig
Finalitat: tenir sempre el 50% de la plantilla operativa resguardada.
Breu descripció: els agents actius han anat variant, des de 16 agents al començament de
l’estat d’alarma fins als 21 que hi ha actualment. El dia 2 de juny es contracten 5 auxiliars
administratius interins per cobrir el lloc de sala-operador les 24 hores i que, d’aquesta
manera, els agents puguin desenvolupar les tasques a la via pública.

· Tancament de les dependències de la Guàrdia Urbana per restringir-hi
l’accés a tota persona aliena
Període: des del 14 de març fins al 20 de juny
Difusió realitzada: cartell informatiu a l’entrada
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· Realització de la prova de test ràpid de la COVID-19 a 3 agents de la
Guàrdia Urbana confinats als seus domicilis per símptomes equivalents al
coronavirus
Període: els dies 30 d’abril i 1 de març.
Finalitat: les proves s’han fet perquè es poguessin reincorporar si donaven negatiu.
Altra informació: els lots s’han proporcionat des de Serveis Centrals.

· Realització de reunions setmanals amb els comandaments superiors de la
Regió Metropolitana Sud del cos de Mossos d’Esquadra
Període: des del 13 de març fins al 24 de maig.
Finalitat: coordinar les tasques entre els cossos policials.

· Tancament de parcs de la població

Període: des del 14 de març fins al 20 de juny
Finalitat: per prevenció i compliment de la normativa.
Difusió realitzada: a través del Departament de Comunicació (ban i xarxes socials)

· Tancament de tots els espais infantils, zones de joc i pistes a la via publica
per evitar-ne l’ús
Període: des del 14 de març fins al 20 de juny
Finalitat: per prevenció i compliment de la normativa
Difusió realitzada: a través del Departament de Comunicació (ban i xarxes socials)

· Tancament de la zona del Centre Vila

Període: des del dia 1 de maig, cada cap de setmana, fins al 20 de juny
Finalitat: ampliar la zona de vianants, restringint el pas de vehicles.
Difusió realitzada: a través del Departament de Comunicació (NdP, ban i xarxes socials)

· Mesures de control sobre les persones i vehicles per tal de fer complir les
mesures de confinament
Període: des del 17 de març fins al 20 de juny
Finalitat: fer complir la normativa vigent, especialment la relacionada amb les limitacions
de la mobilitat de persones.
Altra informació:
Persones identificades: 2.828
Vehicles aturats: 1.266
Denúncies: 266

· Mesures de control d’establiments i de la població per fer complir la
normativa aplicable en cada moment
La normativa ha variat al llarg de l’estat d’alarma.
Accions realitzades:
v Control i tancament de bars i establiments de restauració oberts els primers dies
v Control d’establiments de degustació, per nomes cafès a domicili
v Control i tancament dels establiments que NO podien obrir (ferreteries, perruqueries,
floristeries...)
v Control de les obres de la construcció en el període de temps que restaven prohibides i
de compliment de mesures de seguretat en la resta del període
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v Avisos per megafonia i individuals per tal de fer complir a la població tota la normativa,
aplicable en cada moment, en els diferents espais i segons horaris establerts per a cada
grup de població: comerços, parcs, riu, parc de Collserola
v Control del transport públic, estació de ferrocarril i parades d’autobusos per tal de fer
complir les mesures preventives de seguretat i repartiment de mascaretes d’ús obligatori
v Atenció telefònica i d’informació a la població 24 hores al dia.

· Mesures de policia de proximitat destinades a pal·liar els efectes del
confinament entre els veïns i les veïnes, i agraïment als serveis sanitaris i
residencials
Període: el dia 24 de març es va iniciar l’activitat a la Llar d’Avis; el dia 25 de març es va
fer a la Clínica Molins i a partir d’aquí es va anar alternant, primer diàriament i després, tots
els dilluns i dijous fins al dilluns 11 de maig, quan se’n va fer l’última a la Llar d’Avis.
Finalitat: pal·liar els efectes del confinament entre els veïns i les veïnes, i agraïment als
serveis sanitaris i residencials
Accions realitzades:

v Agraïments i aplaudiments a la Llar d’Avis i Clínica Molins per la seva tasca
v
v
v
v
v
v

Rues per tots els barris de la població per agrair al veïnat el compliment del confinament
Felicitacions als infants pels seus aniversaris
Felicitacions també a alguns avis amb situacions especials
Compres urgents a gent gran confinada
Ajuda a persones per a comprovacions del seu estat a demanda de familiars
Visites a gent gran per veure el seu estat i informar Serveis Socials.

· Mesures de coordinació amb
departaments de l’Ajuntament

diferents

entitats

de

voluntariat

i

Període: des del 15 de març fins al 20 de juny
Finalitat: donar suport a les entitats de voluntariat coordinant les demandes que es rebien
dels diferents departaments de l’Ajuntament i repartint tasques a les associacions de
Protecció Civil, Creu Roja i ADF
Accions realitzades:
v Recollir a diferents institucions publiques (Diputació, Generalitat) material d’EPI per a
treballadors i població, i fer-ne el repartiment
v Coordinació amb el Departamental de Serveis Centrals per a l’adquisició de material
necessari per a fer front a la pandèmia.
v Col·laboració amb Serveis Centrals i diferents departaments de l’Ajuntament per obrir
dependències a treballadors per agafar expedients, obrir ordinadors, etc. per tal de
poder fer treball telemàtic
v Repartiment de material i compres per a gent gran, derivades de Serveis Socials
v Control del confinament a la població: parcs, zona del riu i zona del Parc de Collserola
v Repartiment dels diferents “Ajuntament Informa”, infografies i cartells que s’han anat
confeccionant al llarg de l’estat d’alarma
v Coordinació amb conserges de l’Ajuntament per fer tasques d’agents cívics,
repartiments de mascaretes a usuaris del transport públic, repartiments de mascaretes
de roba confeccionades per voluntàries de Molins, repartiment d’infografies amb
normativa i consells de seguretat sobre comerç i sobre els horaris per a gaudiment de la
via pública: esport i passejar, segons col·lectius.
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· Coordinació de quins espais de la via pública i amb quina freqüència s’ha
de procedir a desinfectar-los
Període: des del dia 29 de març fins al 20 de juny
Finalitat: repartiment de les tasques entre Ascan, ADF, Protecció Civil i Brigada Municipal.

2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA
(ESC)
ÀMBIT DE SERVEIS ECONÒMICS I CONTRACTACIÓ
2.1. SERVEIS ECONÒMICS
En aquest apartat s’ha optat per una presentació de les accions realitzades des d’una
perspectiva que aporta valor afegit. Això és, agrupant-les en dos apartats: ingressos i
despeses i, dins de cada apartat, l’exposició de les mesures realitzades a partir de
l’instrument a través del qual es gestionen els ingressos i les despeses.
a) INGRESSOS
Segons el Decret d’Alcaldia núm. 627, de 6 d’abril de 2020, les mesures econòmiques
preses per pal·liar la situació d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARSCoV-2 són:

· Taxa de prestació de serveis a les llars d’infants de titularitat municipal

Període: des del 26 de març al 21 de juny
Breu descripció: suspensió del cobrament del padró mensual de les taxes per la prestació
de serveis a les llars d'infants que encara no s'hagin carregat als comptes dels contribuents
fins que finalitzi la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Altres mesures relacionades: reducció extraordinària de la tarifa del curs 2019-2020 de
la taxa per la prestació de serveis a les llars d'infants de titularitat municipal, equivalent als
dies que no es presti el servei, a comptar des del 13.03.2020, data en què va entrar en
vigor la decisió del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d'Actuació del Procicat per
a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc.
Aquesta reducció es calcularà una vegada finalitzi l'estat d'alarma declarada pel Govern de
l'Estat i podrà suposar el retorn de quantitats ja abonades a les llars d'infants d'El Molí i la
Traca, o la minoració de quotes que s'hagin de girar en mesos futurs.
Difusió: nota de premsa, web i Whatsapp

· Taxa de prestació de serveis de l’Escola Municipal de Música

Període: des del 13 de març fins al 21 de juny
Breu descripció: suspensió del cobrament del quart pagament del 25% de la taxa per la
prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música Julià Canals del curs 2019-2020 fins
que finalitzi la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Altres mesures relacionades: reducció extraordinària de la tarifa del curs 2019-2020,
equivalent als dies en què no es presti el servei, a comptar des del 13.03.2020, data en
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què va entrar en vigor la decisió del Govern de la Generalitat, en el marc del Pla d’Actuació
del Procicat per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial d’alt risc.
Aquesta reducció es calcularà una vegada finalitzi l’estat d’alarma declarat pel Govern de
l’Estat i es regularitzarà en el quart pagament de l’esmentat curs.
Difusió: nota de premsa, web i Whatsapp

· Taxa per l’ocupació de la via pública per part del Mercat dels Encants, de
periodicitat setmanal
Període: des del 13 de març fins a la represa de l’activitat.
Breu descripció: suspensió del cobrament de les taxes per l'ocupació de la via pública per
part del Mercat dels Encants, de periodicitat setmanal, que encara no s'hagin carregat als
comptes dels contribuents, fins que finalitzi la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Aquesta suspensió s'inicia amb el padró mensual del mes de febrer i se n’ajorna el
cobrament al mes de maig
Altres mesures relacionades: reducció extraordinària de la taxa per l’ocupació de la via
pública per part del Mercat dels Encants, de periodicitat setmanal, equivalent als dies en
què no es faci el dit mercat, a comptar des del 13.03.2020 inclòs, data en què es va
acordar suspendre l’esmentat mercat amb vista a la situació d’emergència sanitària.
Difusió: nota de premsa i web

· Taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida,
transport i eliminació de residus comercials
Període: des del 14 de març fins a la represa de les activitats afectades.
Breu descripció: reducció extraordinària de la taxa per les activitats afectades pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Amb aquests efectes, i mentre no es determina la quantia de la reducció i les
activitats a què afectaria, el padró de la taxa per recollida d’escombraries
comercials es fraccionarà en dues vegades, amb el 50% de la quota en cadascuna:
per a la primera es mantindrà el període de cobrament del calendari fiscal vigent,
del 04/05/2020 al 06/07/2020, i la segona serà de l’1/10/2020 a l’1/12/2020.
Difusió: nota de premsa i web

· Taxa d’ocupació de la via pública per a les taules i cadires dels bars i
restaurants
Període: des del 14 de març fins a la represa de les activitats afectades.
Breu descripció: reducció extraordinària de la taxa d’ocupació de la via pública per
a les taules i cadires dels bars i restaurants que han hagut de tancar a causa de
l’estat d’alarma decretat per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
Aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en què no s’ha fet l’ocupació amb
taules i cadires. En cas de tractar-se de temporades anuals o temporada B (hivern d’1-11
al 30-04) per les quals ja haguessin ingressat les quotes, procedirà la devolució de les
quantitats que correspongui d’acord amb la reducció calculada.
Amb aquests efectes i mentre no es finalitza la situació d’emergència sanitària, no es
practicarà cap liquidació per aquest concepte.
Difusió: nota de premsa i web
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· Taxa per la prestacions de serveis al Mercat Municipal mensual
Període: aquesta reducció de la taxa serà equivalent als dies en què no s’ha pogut
exercir l’activitat econòmica a comptar des del 14 de març o la data en què es va
haver de tancar la parada, en cas d’afectació directa de la COVID-19, i fins a la
finalització de l’estat d’alarma o obertura de la parada per haver-se produït la
curació de la COVID-19.
Breu descripció: reducció extraordinària de la taxa per la prestació de serveis al
Mercat Municipal mensual de les parades que tenen activitats i han estat obligades
a tancar per estar afectades per la declaració de l’estat d’alarma.
Amb aquests efectes, i mentre no s’aixequi l’estat d’alarma, no es girarà cap quota
a les parades afectades en el padró mensual de la taxa i es retornarà la part
proporcional del mes de març.
Difusió: nota de premsa i web.

· Taxa pels serveis esportius que es fan en les instal·lacions esportives
municipals
Període: des del 13 de març, data en què va entrar en vigor la decisió del Govern
de la Generalitat, en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc i fins a la
represa de les activitats.
Breu descripció: reducció extraordinària de la taxa pels serveis esportius que es fan en
les instal·lacions esportives municipals (Escola Esportiva i Activitat física per a adults),
equivalent als dies en què no es presti el servei.

Amb aquests efectes i mentre no es determina la quantia de la reducció, se suspèn
el cobrament dels rebuts mensuals corresponents als mesos de març, abril i maig.
Difusió: nota de premsa i web

· Taxa per la utilització de la piscina municipal

Període: des del 13 de març, data en què va entrar en vigor la decisió del Govern de la
Generalitat, en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc i fins a la represa de l’activitat.
Breu descripció: reducció de la taxa per la utilització de la piscina municipal equivalent als
dies en què no es presti el servei.
Amb aquests efectes, i mentre no es determina la quantia de la reducció, se suspèn el
cobrament dels rebuts mensuals corresponents als mesos de març, abril i maig.
Difusió: nota de premsa i web

· Preu públic a les empreses usuàries de l’Espai Enlaira’t (E-12)

Període: des del 13 de març fins a la represa de l’activitat del centre.
Breu descripció: suspensió del cobrament del preu públic a les empreses usuàries de
l’Espai Enlaira’t (E-12), amb motiu d’estar tancat el Centre d’Ocupació i Serveis a les
Empreses Joan N. García-Nieto, on està ubicat.
Altres mesures relacionades: reducció extraordinària del pagament, equivalent als dies
en què estigui tancat l’equipament municipal
Difusió: nota de premsa i web

· Cobrament dels cànons i lloguers

Període: des del 13 de març, data en què va entrar en vigor la decisió del Govern de la
Generalitat, en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per a emergències associades a
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malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc, fins a la represa de les
activitats afectades.
Breu descripció: suspensió del cobrament dels cànons i lloguers que han resultat afectats
pel tancament d’equipaments municipals, cívics, culturals i esportius, o de serveis
educatius.
Altres mesures relacionades: reducció extraordinària d’aquests mateixos cànons i
lloguers, equivalent als dies en què estiguin tancats els equipaments municipals, cívics,
culturals, esportius i educatius.

· Tributs delegats a l’ORGT

Respecte dels padrons dels tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, s'estarà obligat al que determini aquest Organisme, excepte pel
que fa a: establiment de la possibilitat que els contribuents d’usos no residencials puguin
demanar un ajornament de pagament de les dues primeres fraccions de l’IBI fins al 30 de
juny de 2021, sense prestació de garantia i amb subvenció dels interessos de demora que
es derivin d’aquest ajornament, petició que hauran de sol·licitar els contribuents que
s’acullin a aquesta opció una vegada hagin abonat els rebuts.
Difusió: nota de premsa i web

· Calendari fiscal
Modificació del calendari fiscal, aprovat mitjançant Decret 758, de 8 de maig, en
concret, dels terminis de cobrament voluntari dels principals padrons de tributs
municipals de l‘any 2020 següents:

Difusió: nota de premsa, web i Whatsapp

· Pagament dels tributs municipals no delegats a l’ORGT

Flexibilització dels criteris dels ajornaments i/o fraccionaments en el pagament dels tributs
municipals no delegats a l’ORGT per a cada ciutadà o empresa, establerts a la Secció
Tercera del Capítol VIII de l’Ordenança general, fraccionament i ajornament, d’acord amb
cada situació financera concreta del deutor i amb sol·licitud prèvia, de manera que es
podran ampliar els terminis màxims de l’article 102.3 en 6 mesos addicionals en cada tram
de deute.
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Respecte a les liquidacions que es troben en termini voluntari de pagament, s’amplia el
termini fins al 20 de maig de 2020.
Difusió: nota de premsa i web

· Servei de restauració i hostaleria

S’aproven dos decrets relatius al servei d’hostaleria i restauració per a les terrasses en la
via pública:

o Decret d’Alcaldia número 821, de data 24 de maig de 2020, que aprova
diverses mesures de suport a les activitats d’hostaleria i restauració per a la
instal·lació de les terrasses a la via pública, en concret:
- Una bonificació del 75% de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels
béns de domini públic local, en concret, l’epígraf 1.2 Taules, cadires, tribunes,
etc., col·locades a la via pública.
- La priorització de l’Ajuntament per poder renovar les llicències municipals per
posar taules i cadires a la via pública, afectades per l’Ordre SND/399/2020, de 9
de maig, amb el mateix nombre de taules i cadires que tenien concedit en la
llicència de l’any 2019, però incrementant la superfície destinada a les
terrasses, sempre que aquest increment sigui viable i com a mesura provisional
i temporal.
- La possibilitat, provisional i temporal, que els restaurants puguin instal·lar
terrasses i que també es puguin instal·lar a l’avinguda València i en una part
reformada de l’avinguda Barcelona.
o Decret d’Alcaldia número 834, de data 29 de maig de 2020, va establir els
horaris de les terrasses mentre estiguin vigents les franges horàries de l’article
5è de l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en les quals es
pot fer activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, que serà de diumenge a dissabte,
ambdós inclosos, de 8:00 h a 23:00 h. Sempre que la terrassa no tingui
establert un horari més limitat que l’anterior per problemes amb el veïnatge,
serà aquest el que prevaldrà.
Difusió: nota de premsa i web
VALORACIÓ FINAL D’INGRESSOS
L’impacte econòmic en la minoració dels ingressos municipals com a conseqüència de
totes aquestes mesures acordades s’estima en uns 225.000 euros, aproximadament.
L’estimació de la subvenció d’interessos de demora per ajornament del primer i segon
pagament de l’IBI no residencial fins al juny del 2021, considerant que hi hagi un 30% de
volum de deute que s’aculli en aquest ajornament, seria de 26.500 €. Tot i això, com que
aquest concepte que cobraria l’ORGT de la Diputació de Barcelona reverteix en el mateix
Ajuntament, l’efecte pressupostari seria equilibrat.

b) DESPESES

· Modificació de pressupost
Període: aprovació inicial al Plenari municipal de data 30 d’abril
Breu descripció: acord d’aplicació de part del romanent de tresoreria de l’exercici
2019 (recurs generat en la liquidació de l’exercici 2019) per un import global de
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600.000 euros, per fer front a accions derivades de la situació actual, i d’acord amb
el detall següent:
Adquisició de material de protecció COVID-19 (àmbits de Salut
i Serveis Socials)
Treballs de desinfecció Llar d'Avis Dr. J. Mestre i Mercat
Municipal
Despeses per tasques de recolzament a la població amb
vulnerabilitat
econòmica,
social i sanitària (Ajuts assistència social i SAD)
Despeses per tancament activitat EBM La Traca
Transferència corrent per tancament activitat EBM El Molí
Transferència corrent per tancament activitat Club Natació
Molins de Rei
Despeses informàtiques per posada en marxa teletreball
Adquisició d'ordinadors i material informàtic inventariable per
posada
en
marxa
teletreball
Despeses de comunicació
Contractació temporal de treballadors/res per tasques
derivades de la lluita contra la COVID-19
Adquisició de material de protecció COVID-19 Guàrdia Urbana
Subvenció extraordinària A.D.F.

70.000,00 €
29.460,00 €
100.000,00 €
41.299,39 €
28.813,53 €
141.105,38 €
17.356,80 €
60.000,00 €
20.000,00 €
70.103,85 €
19.150,41 €
2.800,00 €

· Modificació de pressupost
Període: aprovació inicial al Plenari municipal de data 25 de juny
Breu descripció: acord d’aplicació de part del romanent de tresoreria de l’exercici
2019 (recurs generat en la liquidació de l’exercici 2019) per un import global de
570.000 euros, per fer front a accions derivades de la situació actual, i d’acord amb
el detall següent:
Adquisició de material de protecció COVID-19

85.000,00 €

Despeses derivades del tancament activitat Escoles Bressol

90.584,67 €

Market Place Comercial

15.000,00 €

Reactivació activ. econòmica

200.000,00 €

Ajuts mobilitat sostenible

30.000,00 €

Ajuts lloguer habitatge

70.000,00 €

Oficina Covid-19

73.370,40 €

Material informàtic Educació (ordinadors)

5.181,95 €

· Factures de proveïdors
Tramitació del pagament de les factures registrades a tots els proveïdors, garantint-ne
l’abonament puntual per facilitar-los liquiditat, un cop feta la conformitat tècnica prèvia de
pagament.
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2.2. SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ
· Gestió i seguiment en relació amb els contractes de serveis i
subministraments de l’Ajuntament en aquest període

a) Contractes afectats SUSPESOS:
v Serveis de consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions
esportives municipals
o LLOP GESTIÓ ESPORTIVA
o Suspensió total des del 14 de març mitjançant DA 616, de 31/3/2020
o Suspensió parcial del 41,16% des del 25 de maig; a partir del 2 de juny,
suspensió del 50,3% i aixecament total a partir de 8 de juny, d’acord amb el DA
882 de 15/6/2020
o Aprovades les indemnització dels salaris del mes de març (DA 720 DE
30/4/2020) i abril.
o No han entrat més sol·licituds d’indemnització.
v Servei de jardineria
o MOIX
o Suspensió parcial del 80% del 17.03 al 29.03, suspensió total del 30.03 al 13.04 i
suspensió parcial del 80% els dies 14 i 15 d’abril
o Reactivació total dels serveis a partir del 16 d’abril
o Suspensió, indemnització i aixecament en tràmit
v
o
o
o
o
o

Servei de neteja d'equipaments i centres educatius
VARESER (fins a 31 d’abril)
TÈCNIQUES DE NETEJA (a partir de l’1 de maig)
Suspensió parcial del 70% des del 24 de març mitjançant DA 779, de 14/5/2020
Aixecament suspensió des de l’1 de maig, en tramitació
S’han sol·licitat indemnitzacions del mes abril, que estan en tramitació.

v
o
o
o
o
o

Servei de transport adaptat Llar d'Avis
AUTOCARES CER
Suspensió total des del 14 de març mitjançant DA 774, de 14/5/2020
Indemnització del mes de març per DA 774, de 14/5/2020
Indemnització del mes d’abril per DA 819, de 24/5/2020
Indemnització del mes de maig per DA 1074, de 9/7/2020

v
o
o
o

Servei d’alimentació Llar d’Avis
SERUNION
Suspensió parcial des del 16 de març mitjançant DA 772, de 14/5/2020
No ha entrat cap sol·licitud d’indemnització.
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b) Modificacions significatives en contractes NO SUSPESOS:
v
o
o
o

Servei de Deixalleria municipal
SERVITRANSFER SL
Servei essencial i no suspès
La Deixalleria ha estat tancada al públic del dia 17 de març al 24 abril. A partir
del dia 27 d’abril es presta el servei amb cita prèvia.

v Assessorament jurídic en temes d’estrangeria
o CCOO
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
v Dinamització, acollida i acompanyament de persones nouvingudes
o FUNDACIÓ PERE TARRÉS
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
v Gestió de la Federació Obrera
o 7 I TRIA
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
v Monitoratge i coordinació dels Serveis Esportius Municipals
o ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
v Servei Centre Obert
o FUNDACIÓ PERE TARRÉS
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
v Servei Trencaclosques
o FUNDACIÓ SUARA
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
v Servei XEL (Xarxa Educativa Local)
o FUNDACIÓ PERE TARRÉS
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.
c) Concessions
v Piscina municipal
o CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI
o L’Ajuntament ha actuat d’ofici per apreciar la suspensió i fer un avançament del
reequilibri econòmic mitjançant DA 615, de 31/3/2020.
v Escoles bressol municipals de gestió indirecta: El Molí i La Traca
o COPERATIVA EL CARGOL
o L’Ajuntament ha actuat d’ofici per apreciar la suspensió i fer un avançament del
reequilibri econòmic mitjançant DA 640, de 8/4/2020.
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v Zona Blava
o SABA
o Es va acordar la gratuïtat en l’estacionament de la Zona Blava durant aquest
període i, per tant, el contracte amb la concessionària va quedar suspès pel que
fa a l’explotació del parquímetre mitjançant DA, de 6/4/2020 i se n’ha aixecat la
suspensió des del 8 de juny mitjançant DA 931, de 19/6/2020.

AMBIT DE SERVEIS CENTRALS
2.3. SERVEIS GENERALS
· Subministrament de material de protecció individual als serveis essencials de
l’Ajuntament, Llar d’Avis, Serveis Socials, Mercat i Guàrdia Urbana
Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Finalitat: protegir el personal municipal i els usuaris dels serveis municipals, com els
residents de la Llar d’Avis o els clients del Mercat
Breu descripció: s’han adquirit tot tipus d’EPI: mascaretes quirúrgiques i FFP1, FFP2 i
FFP3, guants de diverses talles, gel hidrològic de diverses mides, vestits de bussos, ulleres
de protecció, alcohol, producte desinfectant i tests. Aproximadament, uns 8.000 articles
adquirits amb un cost aproximat de 59.000 €, IVA inclòs.
· Subministrament de material de protecció individual als diferents serveis que es
van incorporant a l’activitat presencial
Període: des del 25 de maig fins al 20 de juny.
Finalitat : protegir el personal municipal i els usuaris dels serveis municipals que es van
desconfinant.
Breu descripció: a partir del 25 de maig es comença el desconfinament dels serveis
municipals. Abans de començar l’activitat presencial han de passar per una avaluació de
riscos que determina els tipus d’EPI que requereixen per poder fer activitat laboral de
forma presencial. Des de Serveis Generals s’han lliurat de forma continuada tot tipus d’EPI:
mascaretes quirúrgiques, FFP2, de roba, guants de diverses talles, gel hidrològic de
diverses mides, vestits de bussos, ulleres de protecció, alcohol, producte desinfectant,
mampares protectores, cadires, pantalles protectores als serveis, catifes desinfectants a
tots els serveis que ho han requerit i segons les demandes de les avaluacions de riscos. El
cost total de despesa per aquest concepte ha estat de 86.561,08€.
· Subministrament de mitjans de telecomunicacions als treballadors municipals per
fer possible l’atenció telefònica als ciutadans des de casa
Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Finalitat: mantenir la prestació de serveis municipals tot i l’estat d’alarma, sobretot per als
col·lectius més vulnerables
Breu descripció: s’han donat d’alta 23 línies noves per tal de derivar les línies dels serveis
municipals als domicilis i permetre que els treballadors municipals, en especial Serveis
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Socials i altes treballadors municipals que hi col·laboren, puguin trucar als usuaris més
vulnerables per fer-ne el seguiment i acompanyament sobre la pandèmia i la disponibilitat
de recursos, com també perquè els residents de la Llar d’Avis es comuniquessin amb les
famílies. S’han adquirit 8 telèfons Samsung i 3 tauletes, amb un cost de 4.097 €, IVA
inclòs, al qual cal afegir la despesa mensual de les noves línies.
· Retorn progressiu del sistema de telecomunicacions a la situació anterior a l’inici
de la pandèmia
Període: des del 25 de maig fins a l’actualitat.
Finalitat: retornar el sistema de telecomunicacions dels serveis municipals a la situació
anterior a la pandèmia.
Breu descripció: el desconfinament del personal de l’Ajuntament ha suposat la finalització
de la major part de derivacions telefòniques de les línies externes de l’Ajuntament a mòbils
corporatius, així com el redisseny de locucions,. En la majoria de casos ha estat necessari
el suport de tècnics externs per poder recuperar la situació anterior.
· Implantació del programa de licitació electrònica
Període: des del 7 de maig fins al 20 de juny.
Finalitat: poder licitar els contractes de l’Ajuntament.
Breu descripció: amb l’entrada en vigor del RDL 17/2020, de 5 de maig, s’aixeca la
suspensió dels procediments de contractació suspesos durant la declaració de l’estat
d’alarma , així com la possibilitat d’iniciar noves licitacions sempre que es tramitin
electrònicament. Davant d’aquest marc treball es contracta la plataforma de licitació
electrònica de l’empresa VORTAL, amb un cost de 12.584 euros, i es treballa per
configurar-la i implementar-la per tal de poder licitar contractes.
· Implantació de qualsevol tramitació interna de l’Ajuntament de forma electrònica
Període: des del 25 de maig fins al 20 de juny.
Finalitat: poder tramitar qualsevol acció o document de forma electrònica sense necessitat
de paper.
Breu descripció: per evitar el moviment dels treballadors municipals, per millorar-ne
l’eficiència i eficàcia, i per tenir controlat qualsevol document i la seva traçabilitat, s’han
modelitzat i informatitzat moltes actuacions i documents que es feien en suport paper i que
a partir d’aquest moment ja es fan de forma electrònica mitjançant el gestor d’expedients
ePAC i signatura electrònica, com són edictes, cartes i oficis, certificats diversos,
memòries, etc.

2.4. INFORMÀTICA
· Habilitar el treball telemàtic a l’organització municipal
Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Finalitat: mantenir l’activitat municipal en tots els àmbits que no requereixen la presència
física, tot i l’estat d’alarma
Breu descripció: s’han adquirit 55 ordinadors portàtils, fundes, carregadors, ratolins, 4
llicències Zoom per poder fer videoconferències i un certificat de servidor segur per
permetre l’accés als servidors des d’Internet. S’han facilitat eines i s’ha donat el suport
informàtic necessari per aconseguir que els empleats i els càrrecs electes municipals
puguin teletreballar i fer reunions virtuals, així com que els òrgans de govern es puguin
celebrar telemàticament. El cost total ha estat de 43.146 €, IVA inclòs.
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· Informatització de la tramitació de les sessions del Plenari municipal
Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 20 de juny.
Finalitat: poder gestionar els expedients que han de ser dictaminats per les comissions
informatives i el Plenari de forma telemàtica a causa de la impossibilitat de gestionar
expedients en paper.
Breu descripció: s’han informatitzat tots els expedients que han de dictaminar-se a les
comissions informatives i que després s’aproven o dels quals es dona compte al Plenari.
Així mateix, s’han habilitat els accessos informàtics dels regidors de l’oposició a les
carpetes on hi ha la documentació informatitzada.
· Habilitar 10 portàtils amb les seves respectives connexions a Internet amb router
sense fils per a l’alumnat més vulnerable
Període: mesos de maig-juny
Finalitat: donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i de
qualitat
Breu descripció: s’han adquirit 10 portàtils i 11 mifi, i s’han configurat i s’han deixat a punt
per tal que el Departament d’Educació els pugui facilitar als alumnes que els han
necessitat.

2.5. OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
· Mantenir l’atenció a la ciutadania
Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Finalitat: mantenir l’atenció a la ciutadania tot i l’estat d’alarma declarat
Breu descripció: tot el personal de l’OAC ha estat treballant telemàticament i fent atenció
a la ciutadania, mantenint actiu en tot moment el telèfon principal de l’Ajuntament, així com
altres línies de comunicació amb la ciutadania, com són els tràmits electrònics i el correu
electrònic. També s’han fet treballs presencials de forma puntual, per temes de l’INE,
emissió de certificats IdCAT i per fer empadronaments amb cita prèvia.
Difusió realitzada: es va procedir a crear i fer difusió de diverses infografies i NdP durant
tot l’estat d’alarma, i al web, xarxes socials i canal de Whatsapp com a recordatori.
· Prestació del servei de l’atenció a la ciutadania amb la nova normalitat
Període: des de principis de juny fins a l’actualitat
Finalitat: prestar el servei d’atenció a la ciutadania tot i l’estat d’alarma declarat i la situació
de COVID.
Breu descripció: des del 28/5/2020, quan es va fer l’avaluació de riscos de l’OAC, es
presta el servei de forma presencial amb cita prèvia. Se segueix prestant el servei amb els
canals que ja funcionaven fins ara: telèfon, correu electrònic i Internet.
La consergeria de la Casa de la Vila funciona amb normalitat per donar assistència als
treballadors municipals que assisteixen presencialment al seu lloc de treball.
Difusió realitzada: es va procedir a crear i fer difusió d’ infografies, al web, xarxes socials i
canal de Whatsapp i NdP.

2.6.PERSONAL I ORGANITZACIÓ
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· Decret d’Alcaldia 558, de data 16 de març de 2020, per decretar els serveis
essencials i les mesures preventives, de protecció i organitzatives
Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Finalitat: garantir la prestació adequada dels serveis essencials públics municipals i
imprescindibles per a la ciutadania, i salvaguardar la protecció i la salut dels
treballadors/ores municipals
Breu descripció: relació de serveis essencials fixats:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Alcaldia: una administrativa
Salut Pública: la responsable
Comunicació: el tècnic de comunicació i tots els treballadors de la Ràdio
Serveis econòmics i centrals
Intervenció: interventor i una administrativa
Tresoreria: tresorer i una administrativa
Rendes: cap de Rendes i tècnica
Informàtica: analista informàtica i tècnic auxiliar d’Informàtica
Serveis Generals (Cementiri i Compres): responsable i dues administratives, i
2 operaris del cementiri quan hi hagi enterraments
Serveis Jurídics: un assessor jurídic
OAC: 4 administratives i 3 conserges
Personal i Organització: cap de Personal i una administrativa
Mercat Municipal: 2 operaris
Serveis Socials: la cap de Serveis Socials, 1 educadora social i 1 treballadora
social
Llar d’Avis: tot el personal
Secretaria: secretària i una administrativa
Planificació Territorial: el responsable de l’àmbit
Espai Públic: el responsable de l’àmbit. La Brigada d’Obres estarà en situació
de disponibilitat
Oficines administratives de les àrees de l’ASP i SIT: les responsables de les
oficines administratives i 2 administratives
Guàrdia Urbana: tot el personal
CRL: el responsable. La resta de treballadors estaran en situació de
disponibilitat.
Servei d’Atenció a les Dones: la responsable del servei

Difusió realitzada: se n’ha fet difusió a tots els empleats/ades de la corporació, als
representats legals dels treballadors/ores i al Ple, i des de la Intranet i el web municipal.

· Contractar personal de reforç per al col·lectiu de la Llar d’Avis

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Finalitat: reforçar la plantilla de personal d’auxiliars de geriatria, amb l’objectiu de vetllar
pel benestar i la salut dels residents
Breu descripció: s’han contractat un total de 10 auxiliars de geriatria (contractes
realitzats), amb un cost total de 20.296,83 €.
Difusió realitzada: s’ha fet difusió de les ofertes de treball al web municipal i als serveis
públics d’ocupació

· Teletreball

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
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Finalitat: que el personal amb mitjans telemàtics adequats i idonis pogués fer la feina des
de casa.
Breu descripció: un total de 130 treballadors/ores estan fent teletreball.

· Avaluacions i planificacions de riscos laborals COVID-19 en el col·lectiu de
la Guàrdia Urbana i Llar d’Avis
Període: avaluacions de riscos realitzades al mes de març de 2020
Finalitat: donar compliment a la normativa sobre prevenció de riscos laborals i vetllar per
la salut dels treballadors/ores amb més risc de contagi
Breu descripció: aquestes avaluacions recullen els riscos laborals de contagi de la
COVID-19 en els llocs de treball i les mesures a tenir en compte i implementar, si fos el cas
(entrega EPI, etc.).
Difusió realitzada: als responsables de la GU i la Llar d’Avis i a tots els treballadors/ores
afectats d’aquests dos col·lectius, i als membres del Comitè de Seguretat i Salut (CSS)

· Fer test COVID-19 al col·lectiu de treballadors/ores de risc de la Guàrdia
Urbana, Llar d’Avis, Brigada Municipal i operaris del Mercat
Període: dia 4 de maig de 2020
Finalitat: vetllar per la salut dels treballadors/ores amb més risc de contagi de la plantilla
Breu descripció: s’han fet un total de 43 tests, amb un cost total de 2.941,20 € (factura
exclosa d’IVA ).
Difusió realitzada: se n’ha fet difusió a tots els treballadors/ores que tenien més risc de
contagi per les peculiaritats de la seva feina.

· Realitzar el protocol de desconfinament per a tota la plantilla de
l’Ajuntament
Període: aprovació del protocol mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 883, de 15/06/2020
Finalitat: vetllar per la salut dels treballadors/ores en el moment en què reingressin als
seus llocs de treball de forma esglaonada, d’acord amb les fases aprovades pel Ministeri
de Sanitat
Breu descripció: s’han fet dues reunions amb el CSS i s’ha negociat i aprovat el protocol
de desconfinament de forma consensuada.
Difusió realitzada: se n’ha fet difusió a tots els empleats i empleades de la corporació, i
als representats legals dels treballadors i treballadores

· Avaluacions i planificacions de riscos laborals COVID-19 en 24 centres de
treball
Període: avaluacions de riscos realitzades des del mes de maig fins al juliol del 2020
Finalitat: donar compliment a la normativa sobre prevenció de riscos laborals i vetllar per
la salut dels treballadors i treballadores amb més risc de contagi.
Breu descripció: aquestes avaluacions recullen els riscos laborals de contagi de la
COVID-19 en els llocs de treball i les mesures a tenir en compte i implementar, si fos el cas
(entrega EPI, etc.).
Difusió realitzada: als responsables dels centres de treball, a tots els treballadors/ores
afectats, als membres del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), i als coordinadors

2.7. ARXIU MUNICIPAL
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· Atenció a les consultes externes i internes
Període: des del dia 23 d’abril fins al 21 de juny
Breu descripció: a través de treball telemàtic s’han atès 23 consultes externes, 4
d’internes i s’ha col·laborat a proporcionar documentació dels 40 anys del CEBLLOB.
Gestió de la donació documental de Pablo Cazes, 1820-1847
S’ha donat resposta via correu electrònic, i telefònicament, per facilitar la documentació de
què l’Arxiu disposava. S’ha anat presencialment a buscar els expedients, s’han escanejat i
s’han enviat amb la compareixença corresponent signada, si calia. També s’ha comunicat
que quan la situació ho permeti, podran accedir in situ a la documentació, sobretot en el
cas de recerca històrica.
· #ArxivemlaCOVID19
Període: des del 15 de maig fins l’actualitat
Breu descripció: l’Arxiu Municipal de Molins de Rei ha engegat la campanya de recollida
de documents sobre la pandèmia de COVID19.
Finalitat: recollir documentació ajudarà a realitzar una memòria social del coronavirus a la
nostra vila, per posteriorment poder conservar-la i posar-la a disposició de la ciutadania en
general, com també difondre-la en un futur. A través d’imatges, vídeos, documents textuals
com poden ser els diaris de confinaments... es podrà disposar d’una memòria social
realitzada pels nostres veïns i veïnes, i no per les institucions públiques, i pels mitjans de
comunicació. És una proposta que es pot difondre a través de les xarxes i rebre la
documentació via correu electrònic, com també físicament a les dependències de l’Arxiu
Municipal.
Difusió realitzada: web i xarxes socials
· Dia Internacional dels Arxius 2020
Data o període: del 15 de maig al 9 de juny
Breu descripció: l’Arxiu Municipal de Molins de Rei ha col·laborat amb l’edició d’un
audiovisual amb el Servei d’Arxius del Departament de Cultura de la Generalitat.
Finalitat: explicar la importància que tenen els arxius a través de l’experiència que en
tenen els seus usuaris.
Treball realitzat: realització d’un vídeo amb l’usuari Vicenç Joan Camps, recerca de
material documental i les gestions per divulgar-ho tot.
Difusió realitzada: web i xarxes socials
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3. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES (ASP)

3.1. OFICINA ADMINISTRATIVA D’ASP
· Ampliació de l’atenció telefònica de l’equipament Ca n’Ametller
Període: des del dia 19 de març fins al 12 de juny
Breu descripció: s’amplia l’atenció telefònica de les 8 del matí fins a les 8 del
vespre, de dilluns a divendres, per atendre qualsevol situació i consulta relacionada
amb l’ASP. Fins al 12 de maig s’han atès 585 consultes ciutadanes diverses, amb
una mitjana de 16 persones al dia, la majoria de les quals relacionades amb
Serveis Socials.
Difusió realitzada: notes de premsa, informació del servei, web, xarxes socials i canal de
WhatsApp.

· Serveis administratius.
Període: des del dia 13 de març fins a l’actualitat
Breu descripció: organització dels mitjans materials i personals de l’Àrea per
possibilitar el treball telemàtic de tot el personal, en especial dels equips de treball
de l’Oficina Administrativa i dels serveis essencials, amb ampliacions als altres
negociats. Continuació de les tasques de la tramitació administrativa i comptable de
tots els negociats.
3.2.RECURSOS SOCIOCULTURALS
· Control i seguiment dels equipaments municipals
Període: des del 17 de març fins al 7 de juny
Breu descripció: l’equip de conserges dels centres escolars i dels equipaments
culturals i esportius han dut a terme el control de les instal·lacions d’aigua per evitar
la legionel·losi, han inspeccionat l’estat dels equipaments i han dut a terme la
revisió dels tancaments per preveure i evitar intents d’intrusió.
L’equip està format per 10 persones.
· Reincorporació dels conserges als diferents equipaments per atendre la
reincorporació a les activitats
Període: des del 8 al 20 de juny
Breu descripció: tots els conserges s’han reincorporat als centres educatius,
poliesportius i Federació Obrera en el seu horari habitual per atendre la represa de
l’activitat habitual en aquests espais.
· Col·laboració en el repartiment de menjar a la gent gran
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Període: des del 31 de març fins al 5 de juny
Breu descripció: un equip de 4 persones han col·laborat prestant servei de
voluntariat per ajudar les persones grans i vulnerables en la compra d’aliments als
establiments molinencs.
Difusió realitzada: notes de premsa i d’informació del servei.

· Suport a les proves de COVID-19 al personal de la Llar d’Avis Dr. Mestres i
de la Guàrdia Urbana
Període: del 28 al 30 d’abril.
Breu descripció: es va habilitar un espai al Poliesportiu Municipal perquè la mútua
de treball dugués a terme els tests. Van participar-hi les dues persones de l’equip
de consergeria de la instal·lació.
· Suport a la Campanya de Donació de Sang
Període: els dies 4 i 5 de maig
Breu descripció: campanya feta al Poliesportiu Municipal. Es va donar suport en
el control d’entrada dels donants i per facilitar les tasques del personal del Banc de
Sang.
· Accions d’agents cívics
Període: des del dia 5 de maig fins al 5 de juny
Breu descripció: un equip de 8 persones van dur a terme actuacions d’informació i
control de normes referents al coronavirus, a més del repartiment de mascaretes a
aquelles persones usuàries del transport públic i a tothom en general. A més,
vigilaven el compliment de la norma de distanciament de seguretat i estaven atents
al compliment de les mesures de seguretat en l’obertura dels petits comerços.
Difusió realitzada: notes de premsa, xarxes socials.
· Suport als centres educatius
Període: del 19 al 22 de maig
Breu descripció: suport durant el període presencial de preinscripcions per al curs
2020-2021. El personal de consergeria dels centres educatius ha participat en el
control de l’espai i de l’assistència de les persones que volen formalitzar la
preinscripció als centres escolars públics de la vila.
· Increment de la neteja a la Llar d’Avis

Període: des del 15 de març fins al 31 de maig
Numèrica del període: diàriament
Finalitat: increment del personal de neteja diària a les dependències de la Llar d’Avis
Josep Mestre.

· Desinfeccions extraordinàries a la Llar d’Avis
Període: des del 9 d’abril fins al 20 de juny
Numèrica del període: 8 actuacions

Pàg. 50/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

Finalitat: desinfectar setmanalment per polvorització amb virucida VIRKON les
dependències de la Llar d’Avis Josep Mestre
Altres informacions: contracte de serveis extern.

· Increment de la neteja al Mercat Municipal

Període: des del 15 de març fins al 20 de juny
Numèrica del període: matins,diàriament
Finalitat: increment del personal de neteja als matins per desinfectar les dependències del
Mercat Municipal.

· Desinfeccions extraordinàries al Mercat Municipal

Període: des del 19 d’abril fins al 31 de maig
Numèrica del període: 7 actuacions
Finalitat: desinfectar setmanalment per polvorització amb virucida VIRKON les
dependències del Mercat Municipal
Altres informacions: contracte de serveis extern.

3.3. SERVEIS SOCIALS
3.3.1. SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
· Servei Atenció Domiciliària (SAD)
Període: des del 17 de març fins al 21 de juny
Breu descripció: a data 17 de març es van suspendre els serveis SAD que es van
considerar prescindibles per tal de minimitzar riscos i contagis a la població i als
treballadors del servei de neteja i del servei de treballadora familiar. Prèviament es va
trucar a tots els usuaris afectats i, si calia, als seus familiars. Algunes persones van trucar
directament per anul·lar el servei.
Actuacions: trucades telefòniques 3 cops per setmana a 179 persones ( 8 d’elles
diàriament) a qui se’ls ha suspès el servei per valorar si necessitaven alguna cosa i si era
necessari activar novament el servei. Un equip d’11 persones han estat fent aquestes
trucades.
Activació de 21 altes de casos nous de SAD. Per tal d’agilitzar el servei es va establir una
tarifa única de 10 € al mes durant els mesos de març i abril, ateses les dificultats de gestió
dels expedients per a la recollida de documentació dels usuaris. A partir del mes de maig,
el servei funciona com habitualment.
S’ha ofert servei de SAD a aquelles persones que assisteixen a centres de dia de la
localitat, així com altres serveis de teleassistència (TLA) i servei de voluntariat, tot
coordinat amb altres departaments.
A data 3 d’abril de 2020 es van donar indicacions a les treballadores socials de reprendre
els serveis de neteja de persones en situació de vulnerabilitat, sota valoració social.
A data 14 de maig es van reactivar pràcticament la totalitat dels serveis de SAD suspesos,
començant pels serveis de treballadora familiar per dependència, social i, després, de
serveis de neteja. Prèviament es va trucar als usuaris per confirmar la represa del servei.
A data 21 de juny, termini de finalització de l’estat d’alarma, tots els serveis han estat
restablerts, excepte 24 persones que han declinat el restabliment del servei.
Cost de l’actuació:
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La facturació de març i abril és pràcticament la mateixa que en mesos anteriors, perquè el
servei s’ha suspès de forma presencial en la majoria dels casos, però s’ha atès
telefònicament els usuaris, tal com es detalla en la taula següent:
Període
Gener
febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Import
58.237,05 €
55.973,99 €
58.183,06 €
53.359,13 €
59.804,63 €
57.991,46 €

La despesa dels nous casos atesos durant els mesos de març a juny de 2020 ha estat de:
Març

850,96 €

Abril

3.945,36 €

Maig

3.886,85 €

juny ( de l’1 al 21)

3.812,98 €

juny (del 22 al 30)

1.759,94 €

TOTAL

14.256,09 €

De març a maig s’han atès 30 nous casos, amb un total de 737 hores i una despesa total
de 14.256,09 €.
El que sí han disminuït són els ingressos provinents del preu públic, ja que molts serveis
no s’han fet i, per tant, no hi ha copagament, tal com es detalla en la taula següent, tot i
que al mes de maig, i, en especial, al mes de juny, ja han sofert una recuperació al
reiniciar-se bona part dels serveis suspesos, tal com indica la taula següent:
Període
Import
gener
5.838,57 €
febrer
5.696,26 €
març
3.971,26 €
abril
688,49 €
maig
1.936,12 €
juny
3.862,09 €
Difusió realitzada: notes de premsa

· Trucades telefòniques de seguiment i acompanyament al col·lectiu de gent
gran
Període: des del dia 16 de març fins al 24 de maig
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Breu descripció: trucades fetes per personal de l’organització municipal per tal d’atendre
possibles demandes dels ciutadans, que s’han anat ampliant a mesura que podíem
disposar de les dades i dels equips per fer les atencions telefòniques.
A data 15 de maig s’havien fet un total d’11.714 atencions telefòniques a 935 persones.
Actuacions:

Ø Dins del col·lectiu de persones que no disposen de serveis SAD i
Teleasistència (TLA), s’han atès a 521 persones dels següents grups de població:
v persones més grans de 80 anys, trucades fetes per un equip de 2 persones
v persones de 75 a 79 anys, trucades fetes per un equip de 2 persones
v persones de 70 a 74 anys, trucades fetes per un equip de 4 persones
v persones de 65 a 69 anys, trucades fetes per un equip de 4 persones
Ø Persones usuàries de TLA, s’ha reforçat el seguiment periòdic habitual realitzat
a través del contracte existent, mitjançant un equip de professionals de
l’Ajuntament, format per 10 persones, per tal de fer trucades de seguiment per
oferir servei de SAD, voluntariat i àpats a domicili. En aquest grup, cal afegir els 15
nous casos de TLA activats a través de la línia 900 que la Diputació de Barcelona
va posar en marxa un cop activat l’estat d’alarma. El total de persones ateses ha
estat de 354.
A partir del 4 de maig, els grups que feien trucades dos dies per setmana, les redueixen a
una trucada setmanal, alhora que també molts usuaris van manifestar que ja no era
necessari que els truquessin. Se’ls facilitava el telèfon de contacte de Ca n’Ametller per si
necessitaven atenció.

Ø Atenció telefònica a usuaris dels centres de dia de Molins arran del tancament
del servei. A data 17 de març ens vam posar en contacte amb les direccions dels
centres de dia Petit Rossinyol, Molins, Dr. Josep Mestre i Alois per detectar si
alguna persona necessitava cap servei com ara SAD, voluntariat i/o àpats. Una
treballadora social de l’equip de SS gestionava aquestes trucades. El total de
persones ateses ha estat de 60.
Difusió realitzada: notes de premsa.

· Accions de suport per a gent gran i persones en situació de vulnerabilitat
social
Període: des del 16 de març fins al 8 de juny
v Serveis de SAD per a compres i atenció personal: 36 casos nous (fins al 21
de juny)
v Servei de voluntariat, per fer compres d’aliments, medicaments, targes
menjador, etc. Fins al dia 8 de juny s’havien atès un total de 292 persones i
s’havien fet 401 serveis. Els serveis de voluntariat s’han fet a través de la Xarxa
Voluntaris, Protecció Civil, Creu Roja Baix Llobregat Centre i personal municipal. La
darrera setmana, 4 treballadors municipals van estar treballant amb Protecció Civil
per ampliar aquest equip.
Difusió realitzada: notes de premsa, infografies i xarxes socials.
· Servei de Teleassistència (TLA) i línia 900
Període: des del 17 de març fins al 24 de maig
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Breu descripció: en els primers dies de confinament, la Diputació de Barcelona va
activar una línia 900 adreçada principalment a persones grans i amb malalties
cròniques de base, factors que s’associen a un risc més gran de presentar
complicacions greus en cas d’infecció per COVID-19. A Molins de Rei es van
activar 24 nous usuaris fins al 21 de juny. A aquest col·lectiu també se li fan
trucades telefòniques de seguiment, com s’ha esmentat anteriorment. Aquestes
noves altes no suposen cap cost addicional per a l’Ajuntament, ja que ho finança la
Diputació de Barcelona.
La resta del servei, l’anterior, ha continuat amb normalitat. El total de persones
ateses ha estat de 354.
Actualment, de les 24 persones, 17 persones han sol·licitat el servei de teleassistència
ordinari, que està en tràmit.
Difusió realitzada: notes de premsa

· Servei d’Àpats a Domicili

Breu descripció: la setmana del 25 de març es va posar en marxa el Servei d’Àpats a
Domicili adreçat a persones grans, en situació de dependència o vulnerabilitat, que no
poden preparar-se el menjar o necessiten ajuda per fer-ho, a persones que no tenen suport
social o familiar, que tenen problemes de mobilitat o que tenen un habitatge sense les
condicions necessàries per cuinar.
El servei consisteix en la preparació i lliurament d’àpats equilibrats i saludables, amb el
control de dietistes, adaptats a cada persona i en les condicions adequades de qualitat i
seguretat alimentària. L’objectiu d’aquest serveis és proporcionar una alimentació
equilibrada i saludable a persones que podrien tenir dèficit d’alimentació. Els àpats es
reparteixen 2 cops per setmana en una barquetes (carmanyoles) reciclables i amb una
caducitat superior a 10 dies. La composició del menú està format per un primer plat, segon
plat, postres i pa.
Tot i tenir el servei enllestit, no s’ha pogut posar en marxa, perquè no tenim un mínim de
10 usuaris necessaris per activar-lo .
Difusió realitzada: notes de premsa i canal Whatsapp.

· Beques de menjador escolar municipal

Període: des del 16 de març al 19 de juny de 2020
S’han fet els pagaments previstos de les beques concedides: 987 ajudes de menjador
escolar, via transferència bancària, per un import total de 25.891,00 €.
Les ajudes de menjador s’han adreçat a 171 infants de 133 unitats familiars.

· Targetes moneder del Consell Comarcal-Beques menjador escolar
Breu descripció: s’han distribuït 254 targetes. Això ha implicat un alt nivell de
gestió per part de l’Ajuntament de Molins de Rei com ara:
- recollida de les targetes al Consell Comarcal
- elaborar les cartes a les famílies, registre de l’assignació de la targeta a cada
infant i tramesa, a través dels voluntaris, de les cartes amb la targeta; a més, es
registra el DNI de la persona que recull la carta;
- organització amb els voluntaris per a l’entrega i recollida de documents de
registre
- revisar cartes no entregades i contacte amb les famílies per revisar adreces (39
cartes)
- entrega de cartes GU per a Protecció Civil (3 entregues) i Creu Roja (1 entrega)
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- trucades a totes les famílies per informar de la primera entrega i, durant els dies
6 i 7 d’abril, per informar-los de la segona càrrega de 4 € per part del Consell
Comarcal per al període del 30 de març al 9 d'abril.
- S’hi han anat fent més carregues i des de Serveis Socials se n’ha informat les
famílies via SMS.
· Ajudes d’emergència social setmanals i extraordinàries

Període: des del 16 de març fins al 30 de juny
Breu descripció: s’ha continuat amb les ajudes d’urgència social setmanals, alhora que
s’han atorgat ajudes extraordinàries derivades de la situació d’emergència i que no podien
esperar a les ajudes a través de transferència bancària que fem regularment els dilluns.
Des de finals de març de 2020 es manté la col·laboració amb el supermercat de la plaça
Catalunya, 8 amb l’objectiu de poder fer comandes per tal d’atendre demandes de
persones a les quals no es pot fer una transferència bancària i/o no poden pagar els
aliments perquè no tenen diners a casa i estan sense suport familiar per treure’ls del banc.
Al mes d’abril es van augmentar els imports de les ajudes mensuals destinades a
alimentació de productes frescos d’acord amb la següent taula:
PERSONES IMPORT MENSUAL ALIMENTS IMPORT MENSUAL ALIMENTS
FRESCOS FINS A MARÇ 2020
FRESCOS A PARTIR D’ABRIL
DE 2020
1-2

80 €

120 €

3-4

120 €

170 €

5 i més

160 €

220 €

El total de nombre d’usuaris i despesa d’emergència és el següent:
Període
Gener
Febrero
Març
Abril
Maig
De l’1 al 20 de juny
De l’1 al 30 de juny

Usuaris
110
129
113
167
217
206
235

Import
11.598,18 €
15.483,47 €
13.323,08 €
19.774,08 €
28.512,52 €
28.073,62 €
31.942,84 €

Tal com es pot observar, la despesa ha sofert un important augment als mesos d’abril a
juny. S’ha inclòs la despesa de gener i febrer, prèvia a la COVID 19, per tal de veure
l’evolució de la despesa abans i després de la COVID. Al mes de març encara no se
n’havia notat l’augment, perquè durant la segona quinzena encara no havia arribat
l’augment de demandes derivades de la nova situació econòmica.
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· Activació del servei de la Creu Roja per a pernoctacions d’urgència i servei
de dutxes
Període: a demanda, segons necessitat
Breu descripció: s’ha activat el servei de pernoctació d’urgència per a un ciutadà, que
posteriorment s’ha derivat a un alberg.
També s’ha activat el servei de dutxes per a persones i famílies que no tenen aigua als
seus domicilis. Durant aquestes setmanes, 6 persones han gaudit d’aquest servei de forma
periòdica.

· Activació d’alberg per a persones sense sostre

Període: des del 25 de març fins al 30 de juny
Breu descripció: el Consell Comarcal del Baix Llobregat ens ha facilitat un recurs d’alberg
per a persones sense sostre. A data 25 de març es va derivar cap allà el primer cas i
posteriorment s’hi han acollit 3 persones més.
A data 30 de juny, moment en què s’ha finalitzat l’estada a l’alberg, s’han atès 4 persones
derivades de dues unitats familiars.
La despesa fins a 30 de juny de 2020 ha estat de 14.077,12 €, a càrrec de la partida d’ajuts
d’emergència social.

· Telèfons d’urgències socials
Període: des del dia 20 de març fins al 24 de maig
Breu descripció: s’han activat dos telèfons mòbils per tal d’atendre trucades
d’urgències socials: un telèfon en horari de 10 a 15 hores i un altre telèfon de 15 a
20 hores. El dia 28 de març s’amplia un nou telèfon en horari de matí.
Cal afegir a aquestes trucades les provinents del telèfon de referència de l’Oficina de
l’ASP, on també s’atenen trucades socials i són derivades a les treballadores socials.
Fins a data 12 de maig de 2020, aquests telèfons eren atesos per l’equip de Serveis
Socials (treballadores i educadors socials) i van fer un total de 391 atencions telefòniques.
Els temes principals de consulta han estat:

a) Gent gran amb necessitat de suport SAD, TLA i compra. Suport en AVD.
b) Altes hospitalàries que en altres situacions no es produirien o serien derivades a
sociosanitaris. Això implica gestió de recursos municipals d'atenció domiciliària o
coordinació amb els centres hospitalaris per allargar l'estada, com també suport
a les famílies en estat d'angoixa.
c) Famílies o persones amb situació econòmica feble, pors per impagament de
lloguer, pèrdues de feina, gestió d’emergències socials. Gestió d'angoixa
A partir del 13 de maig, un educador social i una treballadora social d’un pla d’ocupació
municipal gestionen aquest servei i s’amplia l’atenció des d’altres departaments de l’ASP,
que funciona com a centraleta. Del 13 al 15 de maig s’han gestionat 45 atencions
telefòniques.
Difusió realitzada: notes de premsa i d’informació de servei

· Atenció social i seguiment via telefònica

Període: des del 16 de març fins al 24 de maig
Breu descripció: des d’un primer del confinament s’està realitzant atenció telefònica a les
persones que necessiten el suport i l’atenció d’una treballadora social i/o un educador/a
social.
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Del 13 de març al 15 de maig s’han gestionat 424 expedients, 188 dels quals eren usuaris
nous, entenent com a nous aquelles persones que no han havien estat mai ateses pel
departament de Serveis Socials, o bé que feien més d’un any que no s’havien adreçat a
Serveis Socials i ara ho han fet com a conseqüència de la greu situació econòmica
derivada de la COVID-19.

3.3.2. LLAR D’AVIS DR. MESTRE
S’ha de tenir present que la majoria de persones que viuen en residències de gent gran
presenten patologies cròniques que les fan especialment vulnerables davant aquesta
malaltia (COVID-19). A més, se li ha de sumar el fet de viure en un espai tancat i reduït
que fa que, en cas de contacte amb una persona infectada, l’extensió del brot i les seves
conseqüències són molt greus.

· Centre de Dia

El Centre de Dia de la Llar Municipal d’Avis Dr. Josep Mestre es va tancar el passat 16 de
març, seguint les instruccions del comunicat emès pel Departament de Treball, Afers
Socials i Família en relació amb el coronavirus.
A data d’avui, el centre de dia segueix tancat, seguint les indicacions del Departament de
Salut.

· Accessos i visites al centre, i comunicació amb les famílies

Les visites al centre resten tancades fins a nou avís des del passat 13 de març de 2020.
Els accessos al centre només estan permesos als professionals i tècnics que hi treballen.
Les visites de familiars han estat restringides des del passat 13 de març de 2020.
Si la situació és molt complicada i complexa i/o bé el resident es troba en situació de malalt
terminal, en alguna ocasió, un cop feta una valoració prèvia, es permet l’accés a un
familiar, sempre amb les mesures de prevenció i protecció corresponents per evitar
contagis.
La resta de comunicació amb els residents i famílies es duu a terme via telefònica o via
videoconferència.

Des del passat 31 de març, al centre es disposa de dues tauletes per poder fer
videotrucades amb les famílies i des del passat 21 d’abril, un telèfon mòbil per
poder fer videotrucades per l’APP WhatsApp (per a moltes persones és molt més
pràctic).
A partir del passat 15 de juny es van iniciar les visites als residents del centre,
només a aquells residents que podien baixar al jardí/menjador.
A partir del 29 de juny es van iniciar les visites a persones enllitades.
Totes aquestes visites es duien a terme seguint el protocol de visites, establert pel
Departament de Salut.
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· Test PCR i derivacions

Cada cop que hi ha una persona amb símptomes i quan així ho valora el metge, s’envia al
Servei d’Epidemiologia i al SUVEC l’Annex 2, el formulari de notificació davant d’un cas en
investigació o confirmat d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 (procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.).

Arran d’aquestes notificacions s’han fet diverses tongades de test PCR als
residents.
- 28 de març: test PCR a 5 residents
- 7 d’abril: test PCR a 6 residents
- 25 d’abril: test PCR a 17 residents.
Un cop coneguts els resultats d’aquestes proves, i després d’un acord de col·laboració
entre l’Ajuntament i el Centre Mèdic Molins (Clínica Molins), s’hi han pogut derivar
residents amb resultat positiu en COVID-19. En concret, hi han estat derivats 5 residents.
Tots els residents que van ser derivats a la Clínica Molins amb PCR positiva han tornat al
centre amb PCR negativa (l’últim, el 4 de juny).

Des del 9 de juny, la Llar d’Avis és residència verda, lliure de COVID-19.
· Aïllament i situació dels residents

Des del dilluns 16 de març fins al passat 11 de maig, els residents han estat a les plantes,
a les seves habitacions aïllats.
Aquest aïllament i el posterior desconfinament s’han dut a terme amb la supervisió del
personal mèdic del centre (responsable higienicosanitària i metge) i el seguiment del
personal mèdic del CAP (metge).
A partir del dia 11 de maig, aquells residents asimptomàtics i amb la PCR negativa, sempre
sota la supervisió d’infermeria, baixen al menjador a fer “vida normal”, amb les mesures
d’higiene corresponents (distància, mascareta, rentat de mans...).
Aquells que en algun moment han pogut patir algun símptoma relacionat amb la COVID-19
han estat en aïllament a l’espera de valoració mèdica.
A data d’avui, no hi ha cap resident en aïllament.

· Professionals del centre

Durant l’epidèmia, des del Departament de PiO s’ha contractat més personal per reforçar la
plantilla i poder atendre els residents de la millor manera possible.
A més, s’han pogut cobrir les baixes de les auxiliars amb COVID-19 o amb símptomes.
Aquelles professionals (auxiliars de geriatria) que així ho van sol·licitar, van poder dur a
terme la prova de serologia (test ràpid COVID-19).
A més, a través del Departament de Salut, el passat 3 de maig, totes les professionals del
centre (auxiliars, neteja, cuina, infermeria i direcció) es van fer el test PCR.

· Equips de protecció (EPI)

Des del dimarts 17 de març, disposem de mascaretes FPP2 al centre. Des del dia 18 de
març disposem de granotes protectores, ulleres protectores i gel hidroalcohòlic. Tot aquest
material ha estat subministrat per l’Ajuntament.

· Neteja i desinfecció

Al centre, s’ha millorat el servei de neteja, incrementant el nombre de personal per torn i la
neteja (seguint la informació de Salut en relació amb la neteja i desinfecció en residències
geriàtriques); també s’ha fet una neteja a fons de tot el centre.
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A més, des del dia 10 d’abril, de manera setmanal, una empresa especialitzada està duent
a terme la desinfecció del centre.
La despesa del servei de desinfecció fins a data 16 de maig ha suposat un cost de
16.335,00 €. Aquesta mesura va finalitzar el passat 30 de maig.

3.4. CULTURA
· Biblioteca el Molí

Període: tancada al públic des del 14 de març fins al 20 de juny
Descripció de les tasques: es manté el treball telemàtic i es continua amb les tasques
d’informació i difusió de les novetats, bàsicament des del web i des del Twitter específics
de la BeM. Entre altres tasques:

- S’ha editat a la Wikipedia l’entrada sobre la biografia de Sento Macià com a
homenatge, s’ha ampliat el contingut de la Fàbrica Ferrer i Mora.
- S’ha elaborat i enviat setmanalment un butlletí electrònic amb tota la informació
sobre la BeM a la Xarxa de Biblioteques Municipals i activitats culturals d’interès
per a la ciutadania.
- S’han elaborat diferents infografies per commemorar efemèrides (Dia Europeu
dels Parcs, Dia Mundial del Medi Ambient...) a través de les xarxes socials.
- S’ha treballat en l’aplicació a l’equipament de les mesures de seguretat i higiene
COVID, en la posada a punt del servei i en la reobertura del servei.
- S’han creat lots sorpresa per dinamitzar el fons de la BeM i compensar tant les
mesures restrictives d’accés a la col·lecció pel públic adult com el tancament de
l’Àrea infantil.
- El dia 2 de juny, la bústia exterior de retorn es va habilitar per tal de posar en
marxa ja el servei de retorn de préstecs.
- S’han fet tallers infantils virtuals d’animació a la lectura i contes virtuals des del
25 de març i amb periodicitat setmanal.
- Recomanacions eBiblio. A partir del mes de maig s’ofereix una selecció de
recursos de la plataforma de préstec adreçats a diferents tipus de públic per
facilitar el descobriment d’obres d’interès en format digital que els usuaris puguin
gaudir durant aquest període de confinament, amb recomanacions infantils,
juvenils, de cinema, del Dia Internacional dels Boscos, etc.
- Selecció de recursos educatius infantils i de lleure. S’ha ofert una selecció
gratuïta i de qualitat de recursos de les diferents àrees educatives per utilitzar a
casa durant el període de confinament, en revisió continuada de l’oferta gratuïta.
- Sant Jordi virtual. S’han ofert continguts digitals, principalment vinculats amb
Molins de Rei i relacionats amb la Diada de Sant Jordi amb tallers de
manualitats, recomanacions, accions de dinamització diversa...
- 14è Concurs de Microrelats de Terror. Des del 3 d’abril, obertura del termini de
participació en aquest tradicional concurs que la BeM i el Festival de Terror de
Molins de Rei organitzen en col·laboració des de l’inici. Se n’ha fet difusió també
mitjançant els canals de difusió del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei
- Selecció i difusió d’activitats culturals i de recursos cinematogràfics digitals
d’institucions de prestigi per gaudir des de casa durant el període de
confinament
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- Clubs virtuals de la BeM. Gradualment s’han posat en marxa a través de la
plataforma JitSi els diferents Clubs de la BeM. Es mantindran mentre la situació
no permeti reprendre l’activitat a la BeM.
- Celebració del 1r aniversari de l’obertura de la BeM. El dia 30 de març es va
elaborar un muntatge digital de fotografies al canal Youtube i vàrem compartir
algunes
dades
bàsiques
del
servei
www.molinsderei.site/bibliotecaelmoli/2020/03/30/la-biblioteca-el-moli-celebra-elseu-primer-aniversari/.
- Concurs de lectura Llegir té premi, organitzat per les Biblioteques Públiques de
Catalunya i Legiland Club, des del 25 d’abril, per a joves de 8 a 16 anys
- Campanya Escriu un llibre, de les Biblioteques Públiques de Catalunya i
Legiland Club, des del 13 de maig. El Departament de Cultura proposa als nois i
noies d’entre 10 i 16 anys llegir i compartir la creació d’un llibre mitjançant la
plataforma digital Fictionexpress, que innova en el procés de millora de la
comprensió lectora.
Difusió realitzada: notes de premsa i xarxes socials

· Museu Municipal

Període: tancat al públic des del 14 de març fins al 21 de juny
Descripció de les tasques:

- Galeria Virtual de Dones, en col·laboració amb la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona, per celebrar el Dia de la Dona 2020, amb oferta d’una
galeria virtual d’objectes relacions amb el món i el context de les dones.
- Dia Internacional dels Museus 2020. S’han dut a terme tres accions per a la
divulgació del fons del Museu: difusió de peces del Museu, edició d’un
audiovisual que permet una visita virtual al Museu i la participació en un
programa de Ràdio Molins de Rei. S’ha fet difusió de totes aquestes accions per
les xarxes socials, mitjançant notes de premsa, Twitter, Instagram i al web de la
Diputació de Barcelona.
- El Museu més Gran de Catalunya, de la Xarxa de Museus Locals Diputació de
Barcelona. Col·laboració per incloure una galeria virtual dels Museus de la Xarxa
i la informació sobre el Museu Municipal de Molins de Rei quant a les
col·leccions que es poden visitar.
- #Museuflaix #tastetsmuseu. Selecció setmanal d’una peça del fons del Museu
per donar-la a conèixer amb una breu descripció, identificació, ús, procedència,
etc., amb l’objectiu de fer divulgació sobre el fons del MMMR.
Difusió realitzada: notes de premsa, web i xarxes socials

· Festes

S’han organitzat telemàticament activitats relacionades amb el cicle festiu, amb difusió al
web municipal i mitjançant notes de premsa, a Twitter i Instagram, següents:

- “El Baix és cultura”, del 8 al 10 de maig. Projecte comarcal per dinamitzar els
artistes professionals i no professionals, amb una oferta de concerts al Live
d’Instagram, amb la participació de 5 artistes locals i amb un cost per a
l’Ajuntament de 1.627,5 €.
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- Sant Jordi Virtual. Celebració de la festa de Sant Jordi de manera virtual que va
consistir en la dinamització per xarxes socials de la línia comercial i festiva, amb
un cost total de 445,5 €.
3.5. ESPORTS
· Garantir el funcionament de la piscina municipal

Període: des del 16 de març fins al 7 de juny.
Justificació: tancament obligat de la piscina municipal a causa de l’estat d’alarma

Breu descripció: l’accés a la piscina municipal es considera un servei d’interès
públic. L’Ajuntament, com a propietari de la instal·lació, i el Club Natació, com a
gestor de la instal·lació, han de garantir que quan es pugui tornar a obrir la
instal·lació tot funcioni correctament i s’han adoptat uns acords amb vista a la
viabilitat de la gestió, entre d’altres, el no cobrament de les quotes als socis de
l’entitat gestora. Aquest fet ha comportat que el gestor de la instal·lació no compti
amb cap ingrés i el compromís de l’Ajuntament de garantir l’equilibri econòmic de la
gestió de la instal·lació, per tal de garantir els pagaments que ha d’afrontar el Club
Natació Molins de Rei: sous, consums, etc. L’Ajuntament ha actuat d’ofici per
apreciar la suspensió i fer un avançament del reequilibri econòmic mitjançant DA
615, de 31/3/2020.
Dels 50 treballadors amb què compta la piscina per al seu funcionament habitual i per
garantir-ne el manteniment, la gestió i dur a terme tots els serveis que s’hi presten, en
aquests moments 44 estan en situació d’ERTO, de manera que queden 6 treballadors per
garantir el control del manteniment, la maquinària i la posada a punt de la instal·lació per
quan es pugui tornar a obrir la instal·lació, a banda de les persones de Direcció per
coordinar i elaborar el nou protocol per definir com serà la nova etapa segons les mesures
dictades per les autoritats competents.
El cost d’aquesta actuació es fixa en 141.105,38 €.
Difusió realitzada: nota de premsa i web.

· Posada en funcionament del Canal de Youtube “Serveis Esportius
Ajuntament de Molins de Rei”
Període: des del 20 de març al 20 de juny
Breu descripció: continuar prestant el servei d’activitat física per a tots els usuaris
dels Serveis Esportius Municipals i a tota la ciutadania en general durant l’estat
d’alarma, perquè entenem la importància de practicar activitat física en aquestes
circumstàncies per al manteniment de la salut física i mental.
Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCn11nHbvQKwRhhZQy0P9R3g

· RUTINES I SESSIONS D’ACTIVITAT FÍSICA: 307
· NOMBRE DE SUPSCRIPTORS: 286
· LLISTES DE REPRODUCCIÓ: 6

Twitter Esports: https://twitter.com/SomEsportsMDR

· NOMBRE DE PIULADES DES DEL 20 DE MARÇ: 93
· NOMBRE DE REPIULADES DES DEL 20 DE MARÇ: 506 (MITJANA DE 5,27
PER CADA PIULADA)
· NOMBRE DE VISITES AL COMPTE DES DEL 20 DE MARÇ: 3.322
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· NOMBRE DE SEGUIDORS NOUS DELS DEL 20 DE MARÇ: 64
El canal compta amb 307 sessions de disciplines diverses –coreografies,
tonificació, pilates, relaxació, control postural, estiraments, especials de grups
musculars, etc.– i vídeos de gimcanes adreçades als nens i nenes per fer a casa.
Cada dia s’han incorporat noves rutines d’activitat física adreçades a totes els
edats i nivells de condició física, i també per als més petits jocs i activitats per fer a
casa i també per fer al carrer en família.
El cost d’aquest servei adaptat a la situació actual és de 24.554,00 €.
Difusió realitzada: nota de premsa, web municipal, sessions al compte de Twitter
d’Esports i mitjançant correus electrònics als usuaris dels serveis
3.6 FEMINISMES I LGTBI
· Acompanyament psicològic SIAD

Període: des del 16 de març fins l’actualitat, en què es combina l’atenció presencial amb la
telefònica.
Finalitat: l’atenció a dones en situació de risc de patir violència masclista ha estat
considerat servei essencial des de l’inici de l’estat d’alarma.
Breu descripció: des del dilluns 16 de març fins el moment actual, el servei
d’acompanyament psicològic del SIAD fa:

- Seguiment telefònic de totes les dones ateses pel servei en aquests moments i
també de dones ateses en períodes anteriors. S’ha fet l’atenció de 34 persones
usuàries que ja s’estaven atenent i de 6 de persones usuàries noves, amb un total
de 240 trucades de seguiment.
- Atenció del telèfon 680 78 98 19, habilitat per a l’atenció de casos de violència
- Coordinació dels casos amb Serveis Socials, SIE, Guàrdia Urbana i Mossos
- Tramitació ATENPRO
- Reunió de la Taula Violència per coordinació de casos (CAP, SSSS, SIAD, SIE,
GU i MMEE) 27.05
Difusió realitzada: nota de premsa, web, Twitter, cartells, Whatsapp COVID-19, web i
Ràdio Molins de Rei.

· Activitat amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBIfòbia
Període: els dies 17 i 18 de maig
Finalitat: S’han dut a terme diverses actuacions:

- proposta al Ple municipal de maig de l’adhesió a la Declaració institucional amb
motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, 17 de maig
- imatge institucional al web municipal i bandera LGTBI al balcó
- lectura de la Declaració institucional a Ràdio Molins de Rei
- entrevista a la regidora a Ràdio Molins de Rei
- falca a Ràdio Molins de Rei, per informar on adreçar-se en cas de discriminació
o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i
donar a conèixer els Serveis d’Atenció Integral LGBTI.
Difusió realitzada: a través de xarxes socials i web municipal, difusió del vídeo i la imatge.

· Aprovació del Pla LGTBI 2020-2023
Data aprovació: acord del Plenari municipal de 28 de maig de 2020
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Finalitat: es tracta del primer instrument específic de planificació institucional sobre la
temàtica de la diversitat sexual i de gènere, la qual cosa té com a mínim dues grans
finalitats: a) ser un instrument de visualització i b) orientar les polítiques que permetin
continuar treballant per fer de Molins de Rei un entorn segur i respectuós per a totes les
persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió
de gènere.
Els àmbits d’actuació treballats es concreten en tres línies estratègiques: L1: Compromís
Institucional; L2: Formació i Sensibilització i L3: Participació i Visibilitat.
Difusió realitzada: a través de xarxes socials i web municipal

3.7. INFÀNCIA I JOVENTUT
3.7.1. INFÀNCIA
· Servei del Trencaclosques

Període: des del 16 de març fins al 19 de juny de manera telemàtica i des del 22 de juny
presencial amb cita prèvia.
Finalitat: el servei del Trencaclosques s’ha fet de manera telemàtica, amb la finalitat de
donar continuïtat al servei i donar resposta a les demandes dels usuaris i famílies.
Breu descripció:
El servei el formen dues professionals que atenen els infants i les seves famílies, i la
coordinadora.

- Setmana del 16 de març: adequació del sistema per poder fer treball telemàtic i
tancament de la memòria 2019
- Setmana del 23 de març: formació sobre manipulació d’aliments
- Setmana del 30 de març: formació LOPD i RGPD
- Setmana del 6 d’abril: inici del Trencaclosques Alternatiu (recerca de recursos)
- Setmana del 14 d’abril: treball directe del nou bloc
- Setmana del 20 d’abril: enquesta a les famílies
- Setmana del 27 d’abril: tancament de l’enquesta, lectura i anàlisi, treball conjunt
entre els gestors del servei i comunicació de l’Ajuntament, per posar en
funcionament de la nova pàgina web
Difusió realitzada: presentació de la pàgina web del Trencaclosques la setmana del 4 de
maig, posada en marxa d’un bloc de recursos per a les famílies, obert a tota la població,
dins el WEB municipal, actualització setmanal amb nous recursos i activitats
https://www.molinsderei.cat/trencaclosques/

· Xel – Xarxa Educativa Local

Període: des del 16 de març fins al 18 de juny
Finalitat: mantenir el servei de manera telemàtica, amb la finalitat de donar-li continuïtat i
donar resposta a les demandes dels usuaris i famílies
Breu descripció: el 4 de maig es va posar en marxa el projecte XEL VIRTUAL (Xarxa
Educativa Local) de manera telemàtica.
El nou Xel virtual són sessions setmanals d’uns 45-60 minuts mitjançant videotrucada
durant les quals es resolen dubtes, es proposen activitats i s’ acompanya els infants i joves
durant aquest dies de confinament.
L’entitat que gestiona aquest serveis és la Fundació Pere Tarrés, que, gràcies a una
donació, han cedit, fins al final d’aquest curs escolar, 9 tauletes amb connectivitat pròpia
als infants, adolescents i famílies del XEL que no disposen d’aquest material.
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Difusió realitzada: nota de premsa.

· Ban de l’alcalde adreçat als infants

Període: 15 d’abril
Finalitat: reconeixement als infants de la vila en el Dia del Nen
Breu descripció: ban de l’alcalde de Molins de Rei adreçat a tots els infants de la vila amb
el qual s’agraeix als infants el seu comportament, se’ls recomana de seguir treballant per
guanyar al virus i es decreta la creació d’una càpsula del temps a Molins de Rei.
Elaboració d’un vídeo on la regidora d’Infància i Famílies i el mateix alcalde informaven els
infants d’aquests projectes.
Molins de Rei, que té el reconeixement d’Unicef de ser Ciutat Amiga de la Infància, se
suma a la iniciativa d’Unicef de participar en un programa de Youtube per a infants.
Difusió realitzada: nota de premsa, xarxes socials.

· Càpsula del Temps

Període: del 15 d’abril fins al 15 de juny
Finalitat: dinamització del dia a dia dels infants de la vila. Conèixer com viuen el
confinament els infants, fer-los protagonistes i obrir un espai de participació infantil per als
ciutadans més joves de la nostra vila.
Breu descripció: La Càpsula del Temps és una iniciativa adreçada als infants d’omplir-la
amb dibuixos, cartes, fotografies, poemes, manualitats, llibres, etc. fins que acabi el
confinament.
Fins ara, hi han participat 53 infants i els seus treballs es van publicant de manera
periòdica cada setmana a les xarxes socials fins al tancament de la càpsula, quan finalitzi
l’estat d’alarma.
· Llibre Ja puc sortir de casa!
Per tal de reconèixer l’esforç dels 66 infants que han participat de la càpsula del temps, l’11
de juny, l’Ajuntament va repartir als infants que han participat d’aquesta iniciativa el llibre
Ja puc sortir de casa!. Així, els nens i les nenes poden ser coneixedors a què s’enfronten
en sortir de casa durant aquesta desescalada.
El llibre està fet amb la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu i també amb l’ajuda
del Doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital
Germans Trias i Pujol. Es pot trobar a la Biblioteca el Molí i, alhora, es pot demanar al seu
servei de préstec. També s’ha fet arribar als centres educatius de primària, llars d’infants,
al servei de pediatria del CAP de Molins de Rei, a la Clínica i a Metges de Molins, entre
altres equipaments de la vila.
Difusió realitzada: xarxes socials

· Viu l’estiu 2020 a Molins de Rei
Enguany s’ha coordinat un període únic d’inscripcions amb les entitats de la vila que
organitzen casals i activitat d’estiu.
També s’ha fet arribar a totes les entitats organitzadores una mascareta solidària
feta per voluntàries del municipi per als usuaris d’aquestes activitats. S’han repartit
més de 1.000 mascaretes.
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El casal d’estiu municipal va començar el 29 de juny i finalitzarà el 31 de juliol. Aquest
any, com a novetat, s’ha ofert agost i allargar ininterrompudament fins al dia 10 de
setembre.
El servei de ludoteca municipal va iniciar-se el dia 29 de juny i es prestarà fins al dia 24
de juliol, en horari de dilluns a divendres, de 17 a 20 h. Es farà a l’Escola Pont de la
Cadena.
Enguany, com a novetat, també s’ha posat en marxa la ludoteca d’estiu en línia, oberta a
tota la població, en la qual s’ofereixen recursos i activitats per als infants i les famílies:
http://www.molinsderei.site/estiuonline/
Difusió realitzada: notes de premsa, web i xarxes socials

· Consell d’Infants

Data: 29 de maig, a les 17 h, sessió virtual amb l’alcalde i la regidora
Data: 8 de juny, a les 17 h, sessió virtual de treball del Consell d’Infants
Data: 6 de juny, a les 18 h, sessió virtual de tancament de curs amb l’alcalde i la regidora
Finalitat: trobada dels consellers i conselleres amb l’alcalde i la regidora d’Infància per
conèixer els seus neguits, necessitats, propostes, idees i preguntes en aquest període de
confinament.
Difusió realitzada: notes de premsa i web

3.7.2. JOVENTUT
· Coordinació del projecte “Cosim mascaretes”

Període: des del 2 d’abril fins al 24 de maig
Finalitat: en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19, Molins de Rei, com la resta de
municipis, té la necessitat d’aconseguir material de protecció tant per a treballadors i
treballadores essencials com per a la resta de la ciutadania.
Breu descripció: amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la ciutadania,
l’Ajuntament de Molins de Rei crea el projecte de voluntariat “Cosim mascaretes”.
S’han fet 3.500 mascaretes higièniques i hi han participat 41 persones voluntàries, que les
han confeccionades.
Les mascaretes són repartides a la població per voluntaris; també se n’han repartit al
Mercat Municipal i se n’han fet arribar a entitats de la vila relacionades amb col·lectius de
risc i vulnerables. També es repartiran durant l’obertura progressiva de diferents
equipaments municipals.
Difusió realitzada:
-nota de premsa del 21 d’abril de 2020: Suport a la iniciativa solidària per elaborar
mascaretes casolanes
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/21/lajuntament-dona-suport-a-la-iniciativasolidaria-per-elaborar-mascaretes-casolanes/
- nota de premsa del 8 de maig de 2020: Molins de Rei reparteix, de forma gratuïta,
3.500 mascaretes higièniques
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/05/08/molins-de-rei-reparteix-de-forma-gratuita3-500-mascaretes-higieniques/
-Facebook:
21 d’abril: crida a persones que vulguin col·laborar en aquest projecte
29 d’abril: l’Ajuntament de Molins de Rei dona suport a la iniciativa solidària per elaborar
mascaretes casolanes
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8 de maig: repartiment de 3.500 mascaretes de forma gratuïta
12 de maig: vídeo del repartiment de 3.500 mascaretes de forma gratuïta
-WhatsApp
21 d’abril: crida a persones que vulguin col·laborar en aquest projecte
29 d’abril: l’Ajuntament de Molins de Rei dona suport a la iniciativa solidària per elaborar
mascaretes casolanes
11 de maig: repartiment 3.500 mascaretes de forma gratuïta
-Twitter
21 i 29 d’abril: l’Ajuntament de Molins de Rei dona suport a la iniciativa solidària per
elaborar mascaretes casolanes
8 de maig: repartiment de 3.500 mascaretes de forma gratuïta
12 de maig: vídeo del repartiment de 3.500 mascaretes de forma gratuïta.

· Assessoria de Mobilitat Internacional

Període: des del16 de març fins a l’actualitat
Finalitat: l'Assessoria de Mobilitat Internacional per a joves s’ha fet de manera telemàtica,
amb la finalitat de donar continuïtat a l’assessoria i donar resposta a les demandes dels
usuaris.
Breu descripció: a causa de l’estat d’alarma decretat arran de l’evolució de la COVID-19,
des del dia 16/3/2020, les tasques pròpies de l’Assessoria de Mobilitat Internacional s’han
adaptat a les circumstàncies actuals a través del treball telemàtic. Es tracta d’una
assessoria quinzenal.
Les tasques desenvolupades són les següents:

- assessorament a joves de forma telemàtica
- preparació de recursos sobre mobilitat virtual per difondre des de l’Assessoria
- redacció d’un article per al Mou-te i disseny d’una imatge per a les xarxes socials
sobre recursos (amb els seus corresponents enllaços) de mobilitat virtual per a
aquest període de confinament (visites virtuals a museus i llocs d’interès, receptaris
de cuina del món, cursos en línia d’idiomes...) sota el títol “Ei, seguim viatjant!
- elaboració d’un taller en relació amb el Mes de la Mobilitat Europea. Preparació i
gravació de càpsules informatives sobre mobilitat internacional. Redacció del guió i
gravació de vídeos breus dedicats a qüestions com els camps de treball i de
solidaritat, l’InterrailPass o les feines a canvi d’allotjament, per difondre a través de
les seves xarxes socials i canals de difusió habituals, la realització de les xerrades
en línia sobre el Cos Europeu de Solidaritat i els intercanvis juvenils Erasmus+
- disseny de la imatge per difondre la xerrada del Mes de la Mobilitat Europea
- butlletí mensual de recursos i continguts per al Mou-te
Difusió realitzada: difusió del butlletí sobre mobilitat internacional per a joves al
blog del Punt Jove
http://pijmolinsderei.blogspot.com/2020/05/butlleti-mobilitat-internacionalper_16.html
L’Assessora de Mobilitat Internacional de Molins de Rei ha publicat en el web
municipal un cartell, una revista i 10 vídeos que s’anomenen Càpsula Informativa,
amb els quals s’informa els joves sobre intercanvis juvenils i projectes de
voluntariat a Europa per donar a conèixer el mes de la mobilitat.
https://www.molinsderei.cat/mobilitatinternacionaljoves/
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· Consell d’Adolescents

Data: 21 de maig, a les 17 h, sessió virtual amb l’alcalde i la regidora
Data: 18 de juny, a les 17.30 h, sessió virtual de treball del Consell d’Adolescents
Data: 9 de juliol, a les 17.30 h, sessió virtual de tancament de curs amb l’alcalde i la
regidora
Finalitat: trobada dels consellers i conselleres amb l’alcalde i la regidora de Joventut per
conèixer els seus neguits, necessitats, propostes, idees i preguntes en aquest període de
confinament. També es va oferir als consellers de fer de jurat dels Premis del Públic Jove
del Cinema Europeu 2020 on-line, celebrat el 26 d’abril, a càrrec de la Filmoteca de
Catalunya.
Difusió realitzada: nota de premsa .

· Recull d’informacions elaborades per altres administracions relacionades
amb infància i joventut
Període: des del 16 de març fins a l’actualitat
Finalitat: la situació generada per la COVD-19 ha fet que hagin sorgit informacions i
recomanacions adreçades a la població infantil i juvenil.
Breu descripció: recerca diària de les informacions i recomanacions a seguir pels
municipis en l’àmbit d’infància i joventut
Difusió realitzada: 8 d’abril de 2020, nota de premsa al web municipal: Guia de consells
emocionals per als joves durant el confinament
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/08/guia-de-consells-emocionals-per-alsjoves-durant-el-confinament/
Publicació i difusió del butlletí sobre mobilitat internacional per a joves al blog del Punt
Jove
http://pijmolinsderei.blogspot.com/2020/05/butlleti-mobilitat-internacional-per_16.html
Facebook de l’Ajuntament. 9 de maig, Dia d’Europa. Vídeo Sabries dir-nos en quin idioma
europeu s’està saludant?.

3.8. SALUT PÚBLICA
· Control de plagues
Període: des del 14 d’abril fins a l’actualitat, quan ja es fan tots els serveis amb
normalitat.
Breu descripció: adequar les prestacions del servei de control de plagues,
mosquits, coloms, legionel·losi, colònies de gat ferals i recollida d’animals
abandonats a les restriccions que comporten les mesures de seguretat en front de
la COVID-19. Totes les accions de protecció de la salut lligades a la prestació
d’aquests serveis són essencials: plagues, coloms, mosquits, legionel·la, animals
abandonats... En la situació actual, cal extremar el control d’aquells elements que
poden ser perjudicials per a la salut de les persones, independentment de la
COVID-19. Les actuacions concretes han estat:
- A partir del 14 d’abril, inici del servei de control de mosquits, tasques preventives
a l’àmbit rural. A l’àmbit urbà es prioritzarà l’atenció telefònica i l’enviament de
fotografies.
- A partir del 20 d’abril es reprèn el servei de control de coloms, OVISTOP, als
dispensadors. Les persones que hi treballen aniran equipades amb els EPI
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corresponents. Segons el cens actualitzat de la població de coloms, a data 11/05
conclou que hi ha hagut un reducció del 48% des del desembre.
- A partir del 27 d’abril es reprèn el servei de control de plagues i es prioritza el
control de les paneroles al clavegueram. No es fan inspeccions a habitatges. Se
n’han fet dos tractaments.
- El control de colònies de gats i recollida d’animals abandonats s’ha prestat en tot
moment.
Difusió realitzada: nota de premsa.

· Coordinació de la Campanya Banc de Sang.
Període: els dies 4, 5 i 6 de maig.
Breu descripció: suport i seguiment per a la realització d’una campanya de
donació de sang al Poliesportiu Municipal.
Difusió realitzada: nota de premsa el dia 03/04
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/30/molins-de-rei-acollira-el-banc-desang-els-propers-4-5-i-6-de-maig/, web, Twitter, Whatsapp
·

Coordinació de la nova campanya del Banc de Sang

Període: els dies 18 i 19 de juny

Breu descripció: suport i seguiment per a la realització d’una campanya de
donació de sang a la Federació Obrera
Difusió realitzada: nota de premsa el dia 18/06
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/06/18/molins-de-rei-torna-a-acollir-elbanc-de-sang/.
· Servei d’acompanyament al dol
Període: des del dia 5 de maig fins a l’actualitat
Breu descripció: la pèrdua de persones estimades que ha comportat la COVID-19
sense poder fer un acompanyament i un comiat en los condicions adequades
dificulta l’elaboració i la gestió del dol. S’ofereixen dos serveis a les persones que
han patit la pèrdua d’un familiar. Per una banda, hi ha el servei telefònic
d’assistència psicològica gratuïta. Aquest servei està disponible durant un any,
sense límit de trucades ni durada, els 365 dies de l’any, 24 hores. Per accedir-hi,
els usuaris han de trucar al 900 102 845 i indicar el següent codi d’accés: MEM-0719-F.
L’altre servei és suport en xarxa, amb una comunitat web especialitzada en processos
de pèrdua i dol: www.tuapoyoenred.com. S’hi podran trobar notícies, recomanacions
d’experts, conferències i accés exclusiu a eines per ajudar els usuaris a gestionar el procés
de dol. A més, també permet l’accés exclusiu a un fòrum d’ajuda en línia i un canal
d’orientació supervisat per un professional especialitzat.
El servei no té cap cost i es presta a través de l’empresa que gestiona el tanatori municipal.
Difusió
realitzada:
nota
de
premsa
5/05/20,
https://www.molinsderei.cat/salut/2020/05/05/memora-ofereix-un-servei-gratuitdacompanyament-al-dol/, web i Twitter.

· Coordinació amb el CAP
Període: des del 16 de març fins a l’actualitat
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Breu descripció: s’ha dut a terme una coordinació contínua amb el CAP per tal de
donar suport i col·laboració municipal. S’ha mantingut el contacte telefònic
permanent amb la Direcció del CAP a fi de poder fer difusió de les informacions
que consideressin adients per al Govern municipal i la població.
· Recerca de documentació i assessorament per a l’obertura d’establiments,
equipaments i espais en les diferents fases de la desescalada
Període: des del 2 de maig fins al 21 de juny
Breu descripció: recerca d’informació i assessorament per a l’obertura dels diferents
establiments d’acord amb les fases de desescalada. Assessorament per a l’obertura
d’espais com parcs infantils i fonts públiques.
Difusió realitzada: infografies

3.9. EDUCACIÓ
· Campanya de repartiment de material didàctic. Escola Josep M. Madorell

Període: des del 27 d’abril fins al 7 de maig
Numèrica del període: unes 10 actuacions
Finalitat: mitjançant el Centre de Recursos Logístics, coordinar el repartiment de material
didàctic per al seguiment del curs escolar per a alumnes de l’Escola Josep M. Madorell que
no disposen de material per al seguiment telemàtic.

· Campanya de repartiment d’ordinadors. Escola la Sínia

Període: des del 13 fins al 15 de maig
Numèrica del període: 15 actuacions
Finalitat: mitjançant el Centre de Recursos Logístics, coordinar el repartiment de material
informàtic per a alumnes de l’Escola la Sínia que no en disposaven per al seguiment
telemàtic del curs escolar

· Campanya d’adquisició i repartiment d’ordinadors amb connexió a internet,
i servei de manteniment / assessorament
Període: des de juny al 19 de juliol
Breu descripció: cessió de 10 ordinadors proporcionats a infants d’educació primària amb
la finalitat de donar continuïtat al procés d’aprenentatge de l’alumnat en termes d’equitat i
de qualitat. Es va fer entrega individual a les famílies del material informàtic adquirit per
l’Ajuntament per dotar les famílies de primària que no disposaven de material informàtic ni
connectivitat per al seguiment i la finalització telemàtica del curs escolar.

Difusió realitzada: nota de premsa
· Difusió del període de preinscripció escolarització obligatòria per al curs
20-21 als centres educatius d’infantil, primària i secundària
Període: des de l’11 fins al 22 de maig
Finalitat: difusió dels terminis i les condicions de la preinscripció als centres
educatius per al curs 20-21
Difusió realitzada: web municipal, nota de premsa i xarxes socials
· Suport als centres educatius en el període de matriculació presencial
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Període: des del 15 fins al 15 de maig
Numèrica del període: diàriament
Finalitat: col·laborar en la recollida i distribució del material de protecció lliurat pel
Departament d’Educació i el mateix Ajuntament per al personal dels equips de
Direcció dels centres en el període de matriculació presencial als centres d’infantil i
primària
· Procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals El
Rodó, La Traca i El Molí
Període: des del 19 de maig fins al 2 de juny, durant tots els dies
Breu descripció: s’ha ofert la presentació telemàtica de la documentació per
correu electrònic i presencialment, per facilitar el procés tant de preinscripció com
de matriculació a les famílies. Es continua treballant amb la matricula fora de
termini (matrícula viva).
Difusió: informació al web i notes de premsa per Whatsapp, i els mateixos centres
educatius
· Recollida de necessitat d’obertura de les escoles bressols municipals,
segona quinzena de juny i primera quinzena de juliol
Període: primera quinzena de juny
Breu descripció: en coordinació amb les tres directores de les escoles bressol, es
consensua una carta i una petita enquesta que s’envia a les famílies amb infants als grups
d’1 a 2 anys, i de 2 a 3 anys de les tres escoles bressol (els grups de 0-1 en queden
exclosos per normativa) per conèixer l’interès en la represa del servei educatiu. El resultat
no és viable, ja que la demanda és mínima: dues famílies per cada escola i de grups
d’edats diferents.
Finalitat: oferir el servei de l’escola bressol, si s’escau, a les famílies que ho demanin
Difusió realitzada: a través de les direccions de les escoles.

· Procés de preinscripció i matrícula a l’Escola Municipal de Música Julià
Canals (EMMJC)
Període: del 15 d’abril al 15 de maig
Breu descripció: adequació del procediment de preinscripció i matrícula a l’Escola de
Música Julià Canals per facilitar a les famílies la tramitació no presencial, mitjançant la
sol·licitud telemàtica per als alumnes nous per al curs 2020-2021, i mitjançant correu
electrònic per als alumnes dels darrers cursos
Difusió realitzada: web municipal

· Continuació de la programació del curs escolar de l’Escola Municipal de
Música Julià Canals (EMMJC)
Període: del 14 de març fins al 24 de maig
Breu descripció: replantejament de les activitats que presta l’Escola als seus alumnes.
L’equip docent de l’escola, malgrat que les condicions no són les més idònies per
desenvolupar les classes, i que la comunicació no és comparable a la que es produeix en
una classe presencial, s’ha adaptat a la situació i ha continuat fent el seguiment dels seus
alumnes per videoconferència, per l’aplicació WhatsApp o bé amb intercanvi de vídeos.
En el cas de l’assignatura de llenguatge musical, els docents han preparat un web amb
diferents propostes d’activitats, que es distribueixen en diferents pestanyes, adreçades als
diferents nivells d’aprenentatge. Després de Setmana Santa també han començat a
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utilitzar un Site de Google per a cadascun dels cursos de llenguatge musical de l'escola,
amb vídeos fets pels professors adreçats als més petits i tasques escolars per als més
grans. Al web referenciat també s’han penjat àudios i partitures de les cantates i obres que
estaven treballant els grups instrumentals i de cant coral.
En el cas dels alumnes que preparen una prova d’accés al Conservatori, a més han rebut
classes més intensives mitjançant l’aplicació Zoom.
Finalitat: continuar el seguiment i l’acompanyament a l’alumnat en el seu aprenentatge
Difusió realitzada: nota de premsa, entrevista a Ràdio Molins de Rei i entrevista al Viu
Molins

· Obertura parcial de l’Escola Municipal de Música Julià Canals (EMMJC)

Període: a partir de 8 de juny
Breu descripció: únicament per als alumnes que han de fer les proves d’accés al
conservatori, un total de 3 alumnes que han requerit de la presència de 5 professors i el
conserge. Les classes presencials s’han fet en dilluns i dijous de 18.30 a 20.00 h,
llenguatge musical, i de 20 a 21 h, instrument.
Finalitat: oferir el millor servei possible i tot el suport als alumnes que han de fer les proves
d’accés al conservatori.
Difusió realitzada: a través dels mateixos professors de l’Escola

· Finalització del curs i entrega de diplomes dels grups del PTT 2019-2020

Període: curs 2019-2020
Breu descripció: tot i no haver pogut fer l’acte oficial d’entrega de diplomes com altres
edicions, sí que s’ha volgut entregar-los presencialment.
Finalitat: acompanyar els alumnes fins al final de curs.
Difusió realitzada: a través dels mateixos professors de l’escola

· Informació dels PFI-PTT 2019-2020 i preinscripció 2020-2021

Període: curs 2019-2020
Breu descripció: tancament del curs amb els formadors dels grups de PTT i difusió de la
preinscripció per al proper curs 2020-2021
Finalitat: acompanyar els alumnes fins al final de curs i informar-ne als futurs alumnes
Difusió realitzada: a través dels mateixos formadors i el web municipal.

· Informació dels ESO-SEFED, curs 2019-2020

Període: curs 2019-2020
Breu descripció: tancament del curs amb els formadors dels grups d’ESO-SEFED, curs
2020-2021. Plantejament d’inici del curs 2020-2021
Finalitat: acompanyar els alumnes fins al final de curs
Difusió realitzada: a través dels mateixos formadors en coordinació amb els IES implicats

· Contacte amb els centres d’infantil i primària
Període: curs 2019-2020
Breu descripció: s’ha assistit a tots els consells escolars convocats, i s’han mantingut
reunions i visites als centres educatius d’infantil i primària per analitzar la situació dels
espais per al curs vinent. Actualment s’està preparant la contractació necessària per
respondre a les demandes acceptades i condicionar els centres durant els mesos de juliol i
agost.
Finalitat: condicionar els espais dels centres educatius a les noves necessitats plantejades
amb la pandèmia.
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3.10. PROGRAMES ESPECÍFICS
Part del personal adscrit a aquest àmbit, davant la suspensió de tasques del seu àmbit, ha
passat a col·laborar amb el Negociat de Serveis Socials en el servei de trucades a la gent
que viu sola o amb necessitats específiques que s’ha esmentat anteriorment.

·

Servei de dinamització,
nouvingudes

acollida

i

acompanyament

de

persones

Període: des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 24 de maig
Breu descripció: el servei es presta a través d’un contracte de serveis. S’ha adaptat al
treball telemàtic i telefònic.

3.11. (DIS)CAPACITAT
Servei de respir. Acompanyament de menors en períodes de lleure i desconfinament
parcial, adreçat a famílies amb menors amb discapacitat

Període: des del dia 5 de maig fins al 24 de maig
Finalitat: oferir a les persones cuidadores un espai de respir emocional alhora que
el menor està atès per un professional.
Breu descripció: Servei de Respir, per a l’acompanyament de menors en períodes de
lleure i desconfinament parcial, adreçat a les famílies amb menors amb discapacitat, que
seran acompanyats per una treballadora familiar. També s’ofereix el servei, dins del
domicili, per tal d’establir un espai lúdic i/o d’atenció personal amb presència d’algun dels
progenitors (jocs, àpats, deures, etc.).
El servei funciona amb un horari de 12 h a 19 h, de dilluns a divendres (no festius).
Fins al 20 de juny s’han atès 4 sol·licituds, 3 usuaris de les quals continuen amb el servei.
Hi ha hagut altres demandes en què la persona gaudia del servei de SAD abans de la
COVID-19. En aquests casos s’ha reactivat el SAD, perquè era més beneficiós per a la
persona.
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4.
ÀREA
DE
DESENVOLUPAMENT
ESTRATÈGIC DE LA VILA (DEV)

4.1. EMPRESA
Els serveis d’Empresa s’han adaptat per poder oferir telemàticament. A destacar: serveis
de suport en l’elaboració del pla d’empresa, assessorament sobre qualsevol aspecte
relacionat amb la posada en marxa d’empreses, cooperativisme, reempresa,
assessorament fiscal, coaching empresarial i internacionalització, entre d’altres.
De totes les mesures COVID-19, se n’ha fet difusió per web i xarxes socials, excepte en les
mesures on s’especifiquin expressament altres recursos. A partir del dia 16 de juny s’han
iniciat els assessoraments personalitzats, amb cita prèvia.

· Oficina d’Atenció a l’Empresa: punt d’atenció per atendre a les indústries,
comerços, autònoms i emprenedors
Període: des del 14 de març, en horari de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres
Breu descripció: servei telefònic al telèfon d’empresa 93 680 02 97 i per correu
electrònic, en màxim 24 hores, a l’adreça empresa@molinsderei.cat, per donar
resposta als dubtes sobre els ajuts locals i supramunicipals, finançament, activitats
que poden obrir, mesures fiscals i normativa derivada del COVID-19. A partir del
dia 16 de juny s’inicia l’atenció presencial amb cita prèvia: dos dies a la setmana,
dimarts i dijous, en horari de 8 a 15 h.
· Web Espaiempresa
Al www.espaiempresa.cat s’ha creat un apartat específic amb la informació del pla
de xoc coronavirus i on diàriament s’ha anat penjant informació fins l’actualitat:
- Mesures d’àmbit econòmic: en aquest apartat hi ha informació sobre les
mesures que en van aprovant d’àmbit local, autonòmic, estatal i europeu per
lluitar contra els efectes de la pandèmia de la COVID-19 i que afecten les
empreses i els autònoms. En el moment de la finalització de l’estat d’alarma
s’han penjat més de 100 mesures.
- Normativa relacionada amb el coronavirus: informació sobre la normativa que es
va aprovant d’àmbit territorial, autonòmic, estatal i europeu
- Mesures de prevenció i EPI
- FAQS (preguntes freqüents amb guies elaborades per organismes oficials)
- Bones pràctiques empresarials
- Formació on-line.
· Twitter Empresa
Des d’@Empresa_MdR, diàriament s’han fet piulades o repiulades d’informació
d’interès per al teixit empresarial fins a l’actualitat.
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· Revisió dels diaris oficials

S’han mirat diàriament els butlletins oficials i a partir de la informació publicada, segons el
cas, s’ha fet:

- Elaboració de fitxes resum, si s’han publicat mesures econòmiques adreçades a
les empreses o emprenedors. Aquestes fitxes s’han publicat en el web
Espaiempresa, apartat “mesures”. En el moment de la finalització de l’estat
d’alarma s’han fet més de 100 mesures.
- S’han elaborat trameses informatives que s’han enviat a les empreses per
informar de normatives, subvencions i altres mesures econòmiques.
- S’ha tingut la informació tècnica per poder donar resposta a les consultes
rebudes a l’OAE per correu o per telèfon.
· Càpsules formatives en línia
S’han adaptat càpsules formatives que s’ofereixen des dels serveis municipals
d’Empresa per poder-les oferir on-line fins a l’actualitat. S’han fet amb aplicació
Zoom i per a proveïdors externs especialitzats en la temàtica impartida.
S’han publicat totes les càpsules al web espaiempresa.cat i en xarxes socials, i s’envien
trameses informatives. A destacar:

- El teu negoci a Instagram: dies 19,20 i 22 de maig
- Estratègies de màrqueting en temps incerts: dies 29 i 30 de juny, 1 i 2 de juliol.
S’ha adaptat el contingut del taller de màrqueting que s’oferia des dels serveis
d’Empresa, tenint en compte que l’estratègia de màrqueting és clau per aconseguir
els objectius de negoci i ajudar a prendre decisions, i la situació actual causada per
la Covid-19 ha canviat la forma en què ens relacionem amb les marques i amb el
consum. És per això que, en aquest context, és essencial revisar i adaptar les
accions de màrqueting de les empreses.
· Recollida d’indicadors de seguiment de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa
S’han recollit setmanalment els indicadors de trucades i correus electrònic rebuts
per l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, i la tipologia de consultes rebudes, relacionades
amb la COVID-19 fins a l’actualitat.
Total d’indicadors recollits fins al 15 de maig de 2020:
ENTRADES A L’ OAE

TIPOLOGIA DE CONSULTES

Total
entrades
rebudes

Correus
rebuts

Ajuts
i
mesures
Mesures
econòmiques preventives

Estat
Market
Activitats
que cobrament
Place
/
poden
obrir/ factures
i oferiment
tràmits/horaris
subvencions
de serveis

90

154

109

356

Trucades
rebudes
266

12

33

48

Total d’indicadors recollits fins al 21 de juny de 2020:
ENTRADES A L’OAE

TIPOLOGIA DE CONSULTES

Total
entrades
rebudes

Ajuts
i
mesures
Mesures
econòmiques preventives

Trucades
rebudes

Correus
rebuts

Estat
Market
Activitats
que cobrament
Place
/
poden
obrir/ factures
i oferiment
tràmits/horaris
subvencions
de serveis
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758

633

125

176

18

451

62

51

· Seguiment de les empreses ubicades als polígons industrials de Molins de
Rei
L’equip d’Empresa de l’Ajuntament ha trucat a totes les empreses ubicades als dos
polígons industrials de Molins de Rei (Polígon el Pla i Polígon Riera del Molí), amb
l’objectiu de:

- conèixer la seva situació
- comprovar si estaven rebent les trameses que s’estaven enviant des de l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa amb informació de les mesures econòmiques locals i
supralocals.
- recordar que poden fer consultes al telèfon i correu de l’OAE
S’han fet tres rondes de trucades per aconseguir contactar amb el màxim nombre
possibles d’empreses i s’ha pogut contactar amb el 64% de les empreses d’ambdós
polígons.
S’ha organitzat la reunió Acord Marc amb els presidents dels dos polígons industrials per al
dia 29 de juny, i un dels punts tractats en la reunió ha estat les mesures COVID, mentre
que un altre punt tractat han estat els projectes estratègics per a la reactivació empresarial.

· Projecte PAE3040

S’han fet reunions amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) per conèixer el
projecte PAE3040 i impulsar-lo en les associacions d’empresaris dels dos polígons
industrials de Molins de Rei. El projecte consisteix en una plataforma que permet a les
empreses de les associacions d’empresaris compartir coneixement i interactuar més
tecnològicament. Actualment hi ha tres associacions que en formen part i que han
participat en la prova pilot, entre les quals l’Associació del Polígon Industrial Riera del Molí
de Molins de Rei. És una eina molt potent per crear sinergies entre les empreses
associades, ja que cada empresa pot informar dels seus projectes, permet plantejar reptes
i que aportin idees els que formen part de la plataforma: “ex. de repte: com gestionar de
manera eficient els residus dels polígons”; es pot fer publicitat d’actius: “ex. lloguer de
sales” i qualsevol empresa de l’associació ho pot veure.

· Projecte d’economia circular

L’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei, està portant a
terme el Projecte d’impuls d’economia verda i circular, per analitzar les potencialitats i
oportunitats de les empreses de la vila per a la identificació d’oportunitats en matèria
d’economia circular. S’han detectat les empreses dels dos polígons industrials amb més
potencialitat en el camp de l’economia circular i s’ha previst fer, durant el mes de juliol,
visites a les empreses per contrastar les simbiosis detectades, processos de l’empresa
relacionats amb l’economia circular, principals fluxos de residus, energia i aigua,
iniciatives desenvolupades prèviament per l’empresa i altres aspectes d’interès
relacionats amb l’economia circular.

· Convocatòria de subvencions per a autònoms, quotes RETA i despeses de
local
Atesa l’actual situació econòmica derivada de la COVID-19, per donar suport als nous
projectes empresarials, en el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de
Pàg. 75/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

data 4 de juny de 2020, es van 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. En la mateixa sessió es va aprovar la convocatòria, per a la qual
s’obria un termini per presentar les sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les
bases fins al dia 31 de juliol de 2021.
La novetat d’aquestes bases és que es fusionen les dues subvencions en una mateixa
convocatòria. Anteriorment hi han hagut sis convocatòries municipals per subvencionar les
despeses de les quotes del RETA del primer any d’activitat, fins a un màxim de 800 euros,
i dues convocatòries per subvencionar despeses relacionades amb el local d’activitat
ubicat a Molins de Rei, fins a un màxim de 1.500 euros. Amb la fusió de les dues
convocatòries es podrà accedir a una subvenció de màxim 2.300 €; per tant, les empreses
hauran de fer menys gestions per accedir a les mateix subvencions.

· Bases de subvencions per a la reactivació econòmica dels autònoms,
microempreses i centres especials de treball.
La important afectació econòmica de la COVID-19 des de la declaració de l'estat d'alarma
fins a la desescalada total en el sector empresarial ha posat en una situació de precarietat
econòmica molts sectors d’activitat, especialment les petites empreses, que han vist
reduïda la seva facturació, fet que ha posat en risc la seva supervivència i,
consegüentment, la possibilitat de pèrdua de llocs de treball.
Per aquest motiu, amb l’objectiu de dur a terme accions per fomentar el manteniment de
les empreses i afavorir la seva supervivència, i contribuir que no es perdin llocs de treball,
s’han elaborat unes noves bases de subvencions per donar ajuts per a la reactivació
econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball, i està previst
aprovar-les en el Ple municipal del mes de juliol.

· Bases de subvencions per a la mobilitat sostenible

Per contribuir a la transformació del model econòmic de les empreses per tal que siguin
compatibles amb els condicionants ambientals i socials a través de la implementació de
processos productius i de models de negoci innovadors i ambientalment sostenibles, s’han
elaborat unes noves bases per atorgar ajuts als autònoms i microempreses per al
finançament de l’adquisició de vehicles de zero emissions.
Pendents d’aprovació

· Activitats relacionades amb tecnologies 4.0

S’han adaptat alguns dels serveis municipals relacionats amb les tecnologies 4.0 i s’estan
oferint telemàticament fins a l’actualitat:

- Aprofitament empresarial de les tecnologies 4.0 (assessoraments personalitzat
on-line amb proveïdor extern especialitzat). Es demana servei a través de
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.
- Webinar de tecnologies 4.0, de dues hores de durada, adreçat a empreses i
emprenedors. S’ha ofert l’11 de maig.
- Informació de tecnologies 4.0 d’interès per a les empreses i emprenedors al web
www.espaiempresa.cat
- Publicació de notícies relacionades amb les tecnologies 4.0 a través del Twitter
d’Empresa (@Empresa_MdR).
Objectius: donar a conèixer les necessitats i les oportunitats de les tecnologies
4.0, els nous models de negoci, productes i serveis de més valor per al client,
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tractament de les dades per prendre decisions, entorn connectat o seguretat de les
dades, i per respondre els dubtes per adaptar al negoci els reptes de les
tecnologies 4.0
· Subvenció directa de l’Ajuntament de Molins de Rei al centre educatiu
Institut Bernat el Ferrer per a la compra de maquinari i materials d’impressió
3D
La formació teòrica i pràctica de la impressió digital i la disposició del maquinari per impartir
aquesta disciplina ha permès a l’Institut Bernat el Ferrer col·laborar amb Makers Molins de
Rei i Coronavirus Makers en la fabricació d’EPI per als centres sanitaris i les empreses del
municipi durant la crisi de la COVID19 i el seu posterior lliurament gratuït. A partir del
progressiu retorn dels treballadors als centres de treball i la voluntat de les empreses de
garantir la seguretat dels treballadors, ha augment la demanda d’EPI i l’Institut Bernat el
Ferrer, a través de Makers Molins de Rei, no disposaven de maquinari suficient per fer
front a l’increment de la demanda.
L’Ajuntament de Molins de Rei ha concedit a l’Institut Bernat el Ferrer una subvenció
destinada a la compra de 3 impressores 3D i 3 bobines de PLA per a la fabricació d’EPI,
per un import de 1.116€, i així fer front a l’increment de la demanda, amb el compromís que
el maquinari només s’utilitzarà per a l’activitat d’impressió 3D d’EPI durant la crisi de la
COVID19 per part de Markers Molins de Rei. Posteriorment s’utilitzaran en el centre per
difondre la tecnologia de la fabricació additiva i la impressió 3D entre l’alumnat i
l’Ajuntament també les utilitzarà per difondre aquesta tecnologia en el sector empresarial.

· Convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les
tecnologies 4.0
Atesa l’actual situació del teixit empresarial derivada de la COVID-19, es modifiquen les
bases d’aquesta tercera convocatòria municipal, es treu la limitació de convocatòries
anteriors en què era necessari que les empreses estiguessin creades des de feia cinc anys
o més en el moment de la sol·licitud de la subvenció i es modifica el màxim de treballadors
de cinc a deu.
L’objectiu d’aquestes subvencions de fins a 1.500 € és incentivar l’aprofitament de les
noves oportunitats i reptes de la transformació digital.
Les noves bases reguladores específiques de subvencions foren aprovades pel Ple de
l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 4 de juny de 2020. En la
mateixa sessió se’n va aprovar la convocatòria i es va obrir un termini per presentar les
sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les bases, fins al dia 31 de juliol de 2021.

4.2. FIRA, COMERÇ, CONSUM I TURISME
Els serveis de Fira, Comerç, Consum i Turisme s’han adaptat per poder oferir
telemàticament alguns dels serveis: suport al sector comercial, informació i assessorament
als consumidors, etc.
De totes les mesures COVID-19 i durant tot el període de l’estat d’alarma se n’ha fet difusió
per web (municipal, mercats, empresa) i xarxes socials, excepte en les mesures on
s’especifiquin expressament altres mitjans de difusió concrets.

· Seguiment i assessorament del sector comercial i turístic
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Com a conseqüència de la COVID-19, durant els mesos de març, abril i maig s’ha
mantingut contacte, per correu electrònic i telefònicament, amb comerços i empreses de
serveis de la vila amb l’objectiu de:

- conèixer la seva situació i oferir-los ajut i acompanyament davant l’estat d’alarma
- comprovar si estaven rebent les trameses que s’estaven enviant amb informació
de les mesures econòmiques locals i supralocals, mesures sanitàries i mesures de
restricció d’activitats decretades pels governs supralocals.
- informació i assessorament de les ajudes i finançament al qual poden optar en el marc de
la crisi del coronavirus.
- informació sobre accions formatives en línia, campanyes i recursos existents que han
ofert les administracions en el marc de la crisi del coronavirus.
- informació i assessorament de les mesures sanitàries i protocols que afecten el
funcionament de les activitats, així com de les mesures restrictives preses davant de la
situació del coronavirus.
Atesa la situació de tancament per l’estat d’alarma al març i l’abril es va poder contactar
amb un 36% dels establiments.
Per altra banda, les consultes dels sector comercial i turístic que arriben a l’OAE es deriven
a Comerç per respondre i assessorar els interessats.
Amb relació a les trucades i correus rebuts dels comerços i serveis, tant el nombre com la
tipologia de la consulta estan integrats en el resum elaborat des d’Empresa com a
indicadors d’OAE, ja que s’ha treballat conjuntament.

· Elaboració de guies comercials i de restauració

Amb motiu de les restriccions i l’obligatorietat de tancament de determinades activitats,
excepte les considerades essencials, per part del Govern de l’Estat, s’han elaborat dues
guies de comerços permesos que fan comanda telefònica per whatsapp o per correu
electrònic, i/o fan servei a domicili: una d’alimentació i una altra de la resta de sectors que
esta permès que estiguin oberts o que atenguin serveis d’urgències, malgrat estar tancats.
Aquestes llistes s’han actualitzat constantment i estan penjades al web del Mercat
Municipal.

· Foment del servei en línia i del servei a domicili dels sector comercial

Col·laboració amb el Bot-Mol i AVMM per posar en marxa un servei de comandes per
telèfon o per correu electrònic i servei a domicili conjunt. Aquesta iniciativa s’ha impulsat a
finals d’abril.
· Dinamització comercial i turística
- Elaboració d’un directori que s'ha penjat al web del Mercat per tal de fer promoció i difusió
dels comerços i serveis que ofereixen. Aquesta mateixa acció s'ha fet per al Mercat
Municipal i per al sector de la restauració. També se n’ha fet difusió a través de les xarxes
socials.
- Elaboració de fitxes de promoció comercial dels establiments amb les dades de contacte i
especificant si feien comandes i/o servei a domicili i promoció al Facebook, al perfil de
Molins de Rei Centre de Comerç i al perfil d’Instagram Gastronomia Molins. Hi ha tres tipus
de disseny de fitxes diferents: una per als establiments d’alimentació, inclosos els del
Mercat Municipal; una altra per al sector de restauració i, per últim, una tercera per a la
resta d’establiments comercials i de serveis. Aquesta promoció s’ha fet d’abril a juny.
- Adaptació a la nova situació de campanyes de dinamització turística (Mostra
Gastronòmica)
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-Disseny d’una campanya per fomentar el consum dels molinencs en els comerços de la
vila: campanya de consum a Molins de Rei amb el lema “A Molins, millor”. En el marc
d’aquesta campanya s’ha elaborat un vídeo.
-Treball conjunt amb Bot-Mol i AVMM per tal d’elaborar propostes i accions de dinamització
comercial durant i després del COVID-19, adaptades a la nova situació i poder recollir-les
en el conveni anual.

· Twitter Molins de Rei Centre de Comerç

S’ha activat el twitter @mdrcentrecomerc. Diàriament i fins a l’actualitat, s’han fets piulades
o repiulades d’informació d’interès per al teixit comercial: noves publicacions, repiulades
del sector, seguiment dels organismes oficials, ajuts; en definitiva, informació rellevant per
al sector.

· Mercat Municipal
Adaptació del protocol de funcionament del Mercat Municipal: adaptació d’horaris
per a clients, concessionaris i treballadors, reforç de neteja i desinfeccions
especials, informació sobre prevenció (mitjançant cartells), proveïment i distribució
d’EPI per a concessionaris, treballadors i clients. Realització de proves PCR als
operaris del Mercat Municipal en actiu.
Vers els clients:
- informar els clients de les noves mesures sanitàries a prendre alhora d’anar a comprar
- distribució gratuïta de mascaretes i guants

- instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a les 3 portes principals del
Mercat
- distribució de cartells informatius per tot l’espai amb les mesures de prevenció i
recomanacions durant aquest dies.
Vers els concessionaris:

- informació als concessionaris de les noves mesures i recomanacions sanitàries
a prendre alhora de servir els seus clients
- informació sobre totes les mesures econòmiques locals i supralocals
- facilitar EPI per a concessionaris i els seus treballadors
- resposta a consultes sobre la seva activitat durant la crisis del COVID-19.
· Mercat de Pagès

Tramesa d’Informació sobre totes les mesures sanitàries a prendre i de les mesures
econòmiques que els afecten.

· Mercat de Venda no sedentària
Suspensió del Mercat de Venda no sedentària (mercat sense aliments) des del
passat 13 de març. Informació i assessorament als concessionaris en relació amb
la seva activitat durant la crisi de la COVID-19 i sobre totes les mesures
econòmiques locals i supralocals.
Durant el mes de juny es va elaborar una proposta de redistribució de les parades
del mercat de venda no sedentària d’acord amb la normativa vigent derivada de la
COVID i un protocol de funcionament tant per a concessionaris com per a clients, a
fi de poder reobrir aquest mercat amb garanties sanitàries. La reobertura es va
realitzar el 26 de juny.
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·

Fira de la Candelera i altres fires

Pel que fa a la licitació de l’empresa que ha de gestionar la Fira de la Candelera, atesa la
situació de crisi sanitària que estem vivint a causa de la COVID-19 i que, en el moment de
l’aprovació, no existia l’expedient de contractació i de l’elaboració del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, i atesa la nova normalitat
represa el passat 19 de juny del 2020, així com la possibilitat que es produeixin situacions
sobrevingudes no contemplades en el moment de l’adjudicació del present el contracte,
s’ha incorporat en la proposta d’adjudicació del contracte l’acord següent:
que l’execució del contracte es pot veure afectat amb motiu de la COVID-19 i presentar
unes característiques diferents a les que detallen els plecs, com, per exemple, les
característiques del recinte firal, dels estands i carpes, les seves instal·lacions i serveis, la
difusió i senyalització, les actuacions sectorials, les dates de realització i els annexos que
en els plecs de prescripcions tècniques s’adjuntaven: ANNEX I: Plànol del municipi amb
identificació dels espais i serveis firals; ANNEX II: Preus privats/tarifes proposats per
l’Ajuntament per aplicar en la 170a FIRA DE LA CANDELERA – 2021; ANNEX III:
Pressupost estimatiu de la 170a Fira de la Candelera.
Pel que fa a la resta de fires (mostra de la cervesa, fires brocanters...) s’han valorat les
possibles afectacions per la COVID i la nova normalitat per tal de poder-nos avançar a la
situació de la presa de decisions.

· Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

S’ha adaptat el servei per fer atenció i assessorament al consumidor via telefònica i en línia
a través de la bústia consum@molinsderei.cat. En tots els casos, en menys de 24 hores
han tingut resposta pels mitjans de contacte que la persona consumidora havia facilitat.
S’ha penjat informació al web municipal i xarxes socials de les mesures per garantir els
drets dels consumidors durant l’estat de l’alarma per la COVID-19 (cancel·lacions de
viatges, esdeveniments, serveis no gaudits).
Des de l’OMIC, durant la crisi COVID-19 fins al mes de maig s’han fet 13 atencions, 2 de
les quals relacionades amb la COVID-19, i pel que fa als sectors de consum, afecten
pràcticament a tots. El termini mitjà de resposta de les consultes és de 0,4 dies.
Des del 17 de juny es fa atenció presencial amb cita prèvia tots els dimecres al matí en
horari de 9 a 14 h, tant per a informació com per a assessoraments, i també s’ha activat el
telèfon habitual de l’Oficina de Fira, Comerç, Consum i Turisme (93 680 03 70).
Del 17 de juny fins al 30 de juny s’han atès i gestionat 20 trucades d’usuaris al servei
d’atenció al consumidor.

4.3. OCUPACIO
Els serveis d’Ocupació i Formació del negociat de promoció econòmica, s’han adaptat per
poder oferir telemàticament la majoria dels serveis.

·

Punt d’atenció telefònica sobre temes laborals

S’ha activat un punt d’atenció telefònica per atendre els treballadors i persones en situació
d’atur, en horari de 8h a 15h, de dilluns a divendres, a través del número de telèfon 93 680
02 97.
L’equip tècnic de Promoció Econòmica ha donat resposta als dubtes sobre qualsevol tema
relacionat amb l’àmbit laboral, ajudes i prestacions, expedients de regulació d’ocupació,
recerca de feina i formació ocupacional.
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En aquest període s’han rebut 162 consultes al punt d’atenció telefònica: 80, vinculades al
Servei d’Orientació Laboral; 22, sobre ajudes i prestacions; 10, sobre expedients temporals
de regulació d’ocupació (ERTO) i 18 d’altres tipologies. S’han fet 32 derivacions a altres
serveis municipals.
També s’ha mantingut operatiu el canal de comunicació per correu electrònic a través de
l’adreça ocupacio@molinsderei.cat.

· Elaboració del document Preguntes Freqüents (FAQS)
https://www.molinsderei.cat/ambit-economic/

S’ha elaborat el document FAQS i s’ha penjat al web municipal, amb informació
d’interès per a persones treballadores ocupades o en situació d’atur, donant
resposta a les preguntes més freqüents sobre drets (per exemple: a percebre
prestació d’atur que no computa a efectes de consum del període de la prestació,
continuació de l’alta a la Seguretat Social, suspensió temporal i no pèrdua del lloc
de feina...), així com qualsevol altra informació sobre prestacions, ajuts o renovació
de demandes per a les persones en situació d’atur.
· Twitter Ocupació i Formació: @Ocupacio_MdR

https://twitter.com/Ocupacio_Mdr
S’han fet piulades o repiulades d’informació d’interès per a treballadors i persones en
situació de recerca de feina.
- 68 nous seguidors sumats als 323 que hi havia a l’inici del període
-163 piulades amb elaboració de continguts propis de l’àmbit
-54.831 visions
-9.272 visites al perfil
-90 mencions

o Consultes ateses des del Servei de Formació

Des de l’inici de la situació d’emergència, el Servei de Formació ha atès 645 consultes de
les tipologies següents fins al 21 de juny:
Assessorament

107

Beques/Ajuts

4

Certificat de Professionalitat

7

Acreditació de curs

3

Estat del curs
Informació de cursos

200
7
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Informació general

58

Oferta de feina

27

Organització de cursos

37

Pràctiques
Preinscripció
Renovació DARDO

9
26
9

Seguiment

78

Teleformació

63

Tutoria

10

TOTAL

645

· Adaptació dels continguts al web municipal – “Busca feina i forma’t”

https://www.molinsderei.cat/ambits/busca-feina-i-format/
S’ha generat un nou àmbit en el web municipal amb els continguts dels serveis d’Ocupació
i Formació, per fer més intuïtiva la recerca d’informació.

· Formació i posada en marxa del nou gestor de dades - SPIN

S’ha fet la migració de la informació de la base de dades dels usuaris dels serveis
d’Ocupació i Formació al nou gestor SPIN, que inclou la part pública del sistema i la part
interna de gestió. Amb aquesta migració es millora la seguretat de la informació i, a curt
termini, se simplificaran els processos de gestió d’alta als serveis i s’agilitzarà el procés de
gestió de les ofertes de treball.

· Servei en línia ClicFeina

https://www.molinsderei.cat/accedeix-a-clicfeina/
S’ha posat en marxa el servei telemàtic per:

- Donar-se d’alta als serveis d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament, amb usuari
i contrasenya per assegurar la confidencialitat de la informació
- Actualitzar les dades d’usuari, afegir nova experiència, una nova titulació, etc.
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·

Tallers sobre eines i recursos per trobar feina

S’han fet 17 tallers per als usuaris dels serveis d’Ocupació i Formació, a través d’eines
telemàtiques, en relació amb:

·

Elaboració del curriculum vitae
Pràctiques d’entrevistes per a processos de selecció
Informació sobre canals per a la recerca de feina
Gestió de les emocions

Gestió d’ofertes de feina

S’ha fet el seguiment de 42 ofertes de feina iniciades abans de la COVID19.
S’han gestionat 12 noves ofertes de feina.
S’han derivat a ofertes de feina 60 candidats procedents dels serveis propis.

o Programa SEFED - Impartició telemàtica

Des del confinament, tant les formadores del curs com des de Coordinació s’ha mantingut
el contacte amb els alumnes participants tant per via telefònica com per correu electrònic i
whatsapp. Cada formadora ha mantingut relació amb els alumnes que tenia assignats i ha
fet propostes d’activitats relacionades amb el curs, ha resolt dubtes i ha fet seguiment de la
situació personal de cadascú. Des de Coordinació s’ha mantingut en tot moment contacte
telefònic amb els participants atenent consultes i fent seguiment individualitzat.
En data 11 de maig, un cop feta la comunicació prèvia al SOC, s’ha reprès l’activitat
formativa amb eines telemàtiques. Del total de 28 alumnes que en aquell moment hi havia
d’alta, 26 van acceptar continuar la formació amb el canvi de modalitat (dues persones es
van donar de baixa del curs: una, per inserció laboral i una altra, per qüestions familiars).

v Activitats de gestió administrativa - Programa SEFED (840 h teòriques i 80h
de pràctiques)
o Estat: iniciat – Data d’inici: 22/10/2019 – Suspensió per l’estat d’alarma:
13/03/2020. Hores realitzades fins aquell moment: 516. Hores pendents de
fer: 324, més les 80 de pràctiques en empresa.
o Represa de l’activitat lectiva: 11/05/2020. Nova data de finalització
prevista: 31/07/2020
o Situació: des del moment en què es va reprendre l’activitat lectiva amb
eines telemàtiques, les 3 formadores han adaptat els continguts que
mancava impartir dels seus departaments i han informat els alumnes de la
sistemàtica a seguir i les eines telemàtiques que s’utilitzarien. Cada formador
té un grup d’alumnes assignat i té creat a la xarxa un classroom des del qual
es fan les propostes lectives i es comparteixen arxius i material divers:
exercicis, vídeos explicatius, correccions, etc. Cada docent fa, com a mínim,
una videoconferència del grup a la setmana per explicar temari, resoldre
dubtes, etc. Igualment, de forma diària, atenen les consultes que de forma
individual i/o del grup li adrecen, tant via teletrucada com via telefònica,
Whatsapp o correu electrònic.
Als alumnes se’ls ha ofert la llicència del Microsoft Office 365 per utilitzar via
web, mentre estiguin participant en el curs.
Des de Coordinació s’informa periòdicament els alumnes sobre les novetats
i/o canvis que es vagin produint. Durant el període s’han resolt dubtes per
correu electrònic, telèfon i videoconferències, tant de seguiment del curs,
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com de qüestions personals que afectaven alumnes en particular.
Actualment es continua mantenint el contacte amb tots els participants, se’ls
manté al corrent de tot el que els afecta respecte al curs i es recullen les
necessitats que presenta la nova modalitat.
· Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) - Impartició telemàtica
https://www.molinsderei.cat/vols-formar-te/

Dos dels cursos ja iniciats i aturats per la situació de la COVID19 s’han reprès el 25
de maig, una vegada es va tramitar la sol·licitud per fer el canvi de la modificació
d’impartició de presencial a eines telemàtiques, Hi participen un total de 23
alumnes. La nova data prevista de finalització és l’octubre.
Relació de tots els cursos iniciats o programats, en les seves diferents modalitats,
presencial i telemàtica:

v Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (590h teòriques i 80h
pràctiques)
o Estat: iniciat el 13/1/2020 i suspès el 13/03/2020
o Nova data de finalització: 13/10/2020
o Situació: el curs s’ha reprès el 25/05/2020 en la modalitat d’eines
telemàtiques.
o Alumnes: 10
o Seguiment: des de l'inici del confinament, els formadors han anat
proporcionant activitats perquè els alumnes continuïn practicant mitjançant
eines telemàtiques que ja s'utilitzaven com a suport a la formació presencial.
Actualment, en el curs s’utilitzen diverses eines informàtiques col·laboratives
gratuïtes per compartir arxius, participar en videoconferències, espai de fòrum,
telèfon i correu electrònic. A més, als alumnes se’ls ha proporcionat la llicència de
Microsoft Office 365.
L'equip tècnic ha informat periòdicament l'alumnat sobre les novetats i els canvis.
S'han resolt dubtes per correu electrònic i s'han fet algunes tutories per telèfon.
Actualment es contacta per videoconferència per fer seguiment del curs amb els
alumnes i recollir les necessitats amb la nova modalitat.

v Gestió administrativa i financera del comerç internacional (660 h teòriques i 40
h pràctiques)
o Estat: iniciat el 17/2/2020 i suspès el 13/03/2020
o Nova data de finalització: 23/10/2020
o Situació: el curs s’ha reprès el 25/05/2020 en la modalitat d’eines
telemàtiques.
o Alumnes: 13
o Seguiment: des de l'inici del confinament, els formadors han anat
proporcionant activitats perquè els alumnes continuïn practicant mitjançant
eines telemàtiques que ja s'utilitzaven com a suport a la formació presencial.
Actualment, amb la impartició amb eines telemàtiques, en el curs s’utilitzen diverses
eines informàtiques col·laboratives gratuïtes per compartir arxius, participar en
videoconferències, espai de fòrum, telèfon i correu electrònic. A més, als alumnes
se’ls ha proporcionat la llicència de Microsoft Office 365.
L'equip tècnic ha informat periòdicament l'alumnat sobre les novetats i els canvis.
S'han resolt dubtes per correu electrònic i s'han fet algunes tutories per telèfon.
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Actualment es contacta per videoconferència per fer seguiment del curs amb els
alumnes i recollir les necessitats amb la nova modalitat.

v Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 h teòriques i 40
h pràctiques)
o Estat: iniciat el 22/11/2019 i suspès el 13/03/2020
o Nova data de finalització: 30/07/2020
o Situació: el curs s’ha reprès l’1/07/2020 en la modalitat presencial per
finalitzar les 82 h pendents, tenint en compte que més de 60 d’aquestes
hores s’han d’impartir obligatòriament de manera presencial.
o Alumnes: 11
o Seguiment: l'equip tècnic ha informat periòdicament l'alumnat sobre les
novetats i els canvis. S'han resolt dubtes per correu electrònic, telèfon i, en
més quantitat, pel grup de WhatsApp. S'han fet tutories per telèfon.
v Activitats auxiliars de magatzem- 1r curs (210 h teòriques i 40 h pràctiques)
o Estat: Iniciat el 20/01/2020 i suspès el 13/03/2020
o Nova data de finalització: 31/07/2020
o Situació: el curs s’ha reprès el 29/06/2020 en la modalitat presencial per
finalitzar les 63 h pendents, tenint en compte que 40 d’aquestes hores s’han
d’impartir obligatòriament de manera presencial.
o Alumnes: 15
o Seguiment: l'equip tècnic ha informat periòdicament l'alumnat sobre les
novetats i els canvis. S'han resolt dubtes per correu electrònic i telèfon. Una
alumna fa voluntàriament de portaveu per a la resta del grup i se li fa un
contacte mínim a la setmana per WhatsApp. S'han resolt dubtes per correu
electrònic i telèfon, i també s’han fet tutories per telèfon.
v Organització del transport i la distribució (380 h teòriques i 80 h pràctiques)
o Estat: preinscripció
o Data d’inici prevista: setembre del 2020
o Data de finalització prevista: desembre del 2020
o Situació: aquest curs estava en període de preinscripció i informació just
abans de l’inici de la situació d’emergència. Actualment es recullen
preinscripcions de manera telemàtica. Les sessions informatives i les proves
d’accés, si s’escau, es programaran de manera presencial al setembre.
o Alumnes que poden participar en el curs: 15
o Seguiment: l'equip tècnic ha resolt els dubtes de les persones preinscrites i
ha informat les persones que han mostrat interès a participar en el curs.
v Activitats auxiliars de magatzem- 2n curs (210 h teòriques i 40 h pràctiques)
o Estat: preinscripció
o Data d’inici prevista: setembre del 2020
o Data de finalització prevista: novembre del 2020
o Situació: aquest curs estava en període de preinscripció i informació just
abans de l’inici de la situació d’emergència. Actualment es recullen
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preinscripcions de manera telemàtica. Les sessions informatives es
programaran de manera presencial al setembre.
o Alumnes que poden participar en el curs: 15
o Seguiment: l'equip tècnic ha resolt els dubtes de les persones preinscrites i
ha informat les persones que han mostrat interès a participar en el curs.
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5. ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
(SIT)
Suspensió de l’atenció al públic de l’àrea de SIT
Període: des del 16 de març fins al 24 de maig
Breu descripció: amb el confinament, l’atenció al públic s’ha fet a l’OAC, que trasllada les
peticions i les consultes als tècnics mitjançant mitjans telemàtics.

ÀMBIT ESPAI PÚBLIC
5.1. CUSTÒDIA DE L’ENTORN I SOSTENIBILITAT
a) CUSTÒDIA DE L’ENTORN
Tancament del servei de la Deixalleria fixa municipal per a usuaris particulars i
comercials
Període de l’acció: la Deixalleria ha estat tancada del dia 17 de març al 24 abril.
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: el personal de la Deixalleria ha continuat treballant en horari normal
atenent les entrades de la brigada de recollida de mobles d’ASCAN. Al mateix temps, s’ha
aprofitat per netejar i desinfectar a fons la Deixalleria Municipal.
Difusió realitzada: s’han fet diversos comunicats del funcionament del servei:
o Respecte al tancament de la Deixalleria.
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-servei-de-deixalleriatancat-a-particulars-i-comercos/
o Respecte a l’obertura de la Deixalleria
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/23/la-deixalleria-de-molins-de-rei-tornara-aobrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/
o Respecte el servei de recollida de voluminosos
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/18/responsabilitat-en-lus-del-servei-derecollida-de-voluminosos-i-poda/
Obertura de la deixalleria amb cita prèvia.
Període de l’acció: La deixalleria ha estat oberta, amb cita prèvia, des del dia 25 d’abril
fins el dia 26 de juny.
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: el personal de la deixalleria ha atès als usuaris amb cita prèvia.
Difusió realitzada:

o Respecte l’obertura amb cita prèvia.
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/23/la-deixalleria-de-molins-derei-tornara-a-obrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/
o Respecte l’obertura definitiva de la deixalleria.
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https://www.molinsderei.cat/medi-ambient/2020/06/26/es-repren-sense-citaprevia-lactivitat-del-servei-de-la-deixalleria/

Suspensió del servei de la deixalleria mòbil
Període de l’acció: aquest servei ha estat suspès des del dia 17 de març fins al dia 5 de
maig.
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: no s’ha fet la recollida de les restes que abans es recollien amb la
deixalleria mòbil.
Difusió realitzada: un comunicat per indicar la suspensió d’aquest servei:
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-suspes-el-servei-dedeixalleria-mobil/.
Tancament dels accessos al Parc Natural i riu Llobregat
Període de l’acció: aquest servei ha estat suspès des del dia 17 de març fins al dia 1 de
maig.
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: es van posar cartells, cinta policial i cinta de protecció civil.
Difusió realitzada: es va fer un comunicat per indicar la suspensió d’aquest servei:
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-tancats-els-accessos-alriu-llobregat-i-al-parc-de-collserola/.
b) SOSTENIBILITAT
Modificacions en el Servei Municipal d’Aigua
Període de l’acció: des del 14 de març fins al 25 de maig
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: es tanquen les oficines físicament, es redueix la presència de les
persones en l’entorn laboral, se separa el personal de brigades per evitar el contacte entre
ells i es promou el treball telemàtic tant com sigui possible.
Es realitzen els treballs de reparació i d’incidències urgents; les obres i/o muntatges no
urgents han quedat pendents.
S’ha promogut l’autolectura dels comptadors a fi que la faci el mateix usuari.
Difusió realitzada: s’han fet diversos comunicats sobre el funcionament del servei:
o Respecte el tancament de les oficines
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/25/info-de-servei-serveis-especialsdaqualia/.

o Respecte l’obertura de les oficines.
https://www.molinsderei.cat/informacio-de-servei/2020/05/20/informacio-de-serveireobertura-de-loficina-daqualia/
Modificacions en el servei de manteniment i neteja de la jardineria
Període de l’acció: pel que fa a aquest servei hi ha hagut diferents fases des de l’inici de
l’estat d’alarma:
o Fase 1. del 17 al 29 de març
o Fase 2. del 30 de març al 13 d’abril
o Fase 3. 14 i 15 d’abril.
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A partir del 16 d’abril es reprèn el servei de manteniment i neteja de la jardineria, tal com
es feia abans de la declaració de l’estat d’alarma.
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: el servei va quedar afectat segons les fases de la manera següent:
o Fase 1. únicament van quedar dos operaris de guàrdia a les instal·lacions de l’empresa;
o Fase 2. en aquesta fase es va suspendre totalment el servei de manteniment i neteja de
la jardineria;
o Fase 3. dos dels operaris van començar a fer tasques de desinfecció en coordinació
amb la Brigada Municipal.

5.2. MOBILITAT
· Gratuïtat de la Zona Blava i anul·lació de la Zona Taronja
Període de l’acció: a partir del 14 de març fins al 8 de juny
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet perquè una de les ordres indicades en el Decret de
declaració de l’estat d’alarma era la prohibició que circulessin els vehicles excepte en els
casos que s’hi indicaven.
Breu descripció: la Zona Blava passa a ser gratuïta i la Zona Taronja s’anul·la, per tal de
contribuir a la reducció de la mobilitat dels vehicles recomanada. Se suspèn parcialment la
part del contracte que correspon a la gestió de la Zona Blava, però la gestió del servei
d’aparcament de la plaça del Mercat continua prestant-se de la forma habitual.
Difusió realitzada: es va fer un comunicat per indicar la gratuïtat de la Zona Blava i
l’anul·lació de les zones taronges del municipi:
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/14/info-de-servei-gratuitat-de-la-zona-blavade-la-vila-copy/.
· Reducció de les freqüències i horaris dels autobusos MB1, MB2, MB3 i
interurbans
Període de l’acció: a partir del 19 de març fins al 22 de juny
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet perquè una de les ordres indicades en el Decret de
declaració de l’estat d’alarma era la prohibició de circulació de persones, excepte en els
casos que s’hi indicaven.
Breu descripció: l’AMB, com a gestora del servei, i seguint les indicacions de la normativa
aprovada, va reduir la quantitat d’autobusos, així com la seva freqüència de pas en un 50%
per a les línies MB1 i MB2, i s’han mantingut la quantitat i les freqüències de la línia MB3
d’autobusos.
Difusió realitzada: s’han fet diferents comunicats per indicar els horaris de pas de les
línies urbanes i interurbanes que circulen pel municipi:
o Respecte de la reducció de serveis i nous horaris dels busos urbans:
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/20/nous-horaris-de-molins-bus/
o Respecte de la reducció de serveis i nous horaris dels busos interurbans:
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/30/nous-horaris-dels-serveis-dautobusosbus-interurbans/.
· Respecte a la recuperació dels horaris habituals del MolinsBus, interurbans i
nocturn:
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-dereobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/
· Tancament dels parcs infantils
Període de l’acció: a partir del 19 de març fins al 20 de juny
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Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: es tanquen tots els parcs infantils del municipi.
Difusió realitzada: s’han fet diferents comunicats:
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-dereobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/
· Senyalització de l’espai públic
Període de l’acció: a partir del 5 de juny
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per recordar i garantir les mesures de distanciament
social
Breu descripció: A diversos carrers de la vila, s’han col·locat cartells i s’ha pintat al terra
recordant la importància de circular unidireccionalment o amb un únic sentit per vorera, o
bé, l’obligatorietat de mantenir, i com a mínim, un metre i mig de distància física entre
persones.
Difusió realitzada: s’han fet diferents comunicats:
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/10/lajuntament-impulsa-lasenyalitzacio-de-lespai-public-per-afavorir-el-distanciament-social/

5.3. VIA PÚBLICA I MANTENIMENT
· Ampliació de neteges i desinfeccions de carrers, mobiliari urbà i contenidors
Període de l’acció: aquesta actuació es va iniciar el dia 17 de març i va finalitzar el dia 30
de juny.
Finalitat: la motivació d’aquesta actuació va ser donar un servei addicional per evitar el
contagi entre les persones que circulen per la via pública.
Breu descripció: el personal de l’empresa que fa el servei, considerat essencial, ha fet la
desinfecció de carrers, places, mobiliari i jocs infantils de la vila. Aquesta actuació s’ha fet a
tots el barris aprofitant el personal que escombrava els carrers per fer desinfeccions (4
equips), a més dels vehicles existents (escombradora gran, escombradora petita, furgó
amb equip d’aigua a pressió i camió d’alta pressió).
El dia 11 de maig els equips de neteja viària comencen a fer les neteges ordinàries
habituals i deixen de fer desinfeccions; per tant, es continuen fent desinfeccions amb la
resta d’equips habituals: camió cisterna, escombradora gran, escombradora petita i equip
d’aigua a pressió.
A partir del dia 11 de maig, i fins el dia 30 de juny, els dies que no es té el camió del servei
de neteja es continuen fent les desinfeccions amb un altre d’extern.
Difusió realitzada: s’han fet diversos comunicats sobre el funcionament del servei:
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/24/lajuntament-realitza-netegesextraordinaries-a-la-via-publica-i-a-equipaments-municipals-per-combatre-el-coronavirus/.
· Actuacions de la Brigada Municipal
Breu descripció: Al llarg d’aquests dies, des de l’inici de l’estat d’alarma, la Brigada ha fet
les actuacions relacionades amb la COVID-19 que es detallen a continuació, juntament
amb el cost que han suposat:
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Actuació
Tancament de les fonts públiques.
Tancament de parcs públics i repassos
continus
Desinfeccions de la via pública (suport a
altres serveis)
Tasques de suport logístic de la Llar d’Avis
Repartiment de mascaretes

Dates
25 de març

Cost
0,00 €

20 de març – 15 de maig

0,00 €

15 d’abril – 15 de maig

750,00 €

Diversos dies des de l’inici
Diversos dies des de l’inici

0,00 €
0,00 €

Altra informació: els costos amb motiu de les desinfeccions són deguts a la compra d’una
màquina per fer desinfeccions i els líquids desinfectants necessaris.

ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
En els negociats d’Edificació i Usos del Sòl, Oficina Tècnica i Obres Públiques, Projectes
Estratègics i Planificació i Gestió Urbanística no s’ha fet cap actuació addicional al servei
que s’ha de prestar habitualment, excepte en les ocasions que es detallen a continuació.

5.4. EDIFICACIÓ I USOS DEL SÒL
· Suspensió del servei d’inspeccions a obres privades

Període: des del 30 de març fins el 14 d’abril
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: l’obligació de suspensió d’obres privades, en aplicació del RDL 10/2020,
de 29 de març, a partir del 30 de març fins el 14 d’abril, va deixar sense sentit el servei
d’inspeccions a obres privades que es fa des del Negociat d’Edificació i Usos del Sòl.

· Suspensió de les obres públiques d’urbanització del sector les Guardioles

Període: des del 30 de març fins al 14 d’abril
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: l’obligació de suspensió d’obres, en aplicació del RDL 10/2020, de 29 de
març, a partir del 30 de març fins al 14 d’abril, va significar la suspensió de les obres
d’urbanització de les fases 1.1 i 1.2 del sector les Guardioles, executades per l’IMPSOL.
Les obres es van reprendre dies després d’aquest període.

5.5.OFICINA TÈCNICA I OBRES PÚBLIQUES
· Suspensió de les obres públiques del camí del riu

Període: des del 30 de març fins al 14 d’abril
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: l’obligació de suspensió d’obres, en aplicació del RDL 10/2020, de 29 de
març, a partir del 30 de març fins al 14 d’abril, va significar la suspensió de les obres de
millora del camí del riu, executades per l’AMB. Les obres es van reprendre dies després
d’aquest període i avui ja estan acabades.

5.6.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
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· Suspensió de les obres públiques per als repassos i l’acabament de la
reforma de l’av. Barcelona i av. València
Període: des del 30 de març fins al 14 d’abril
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: l’obligació de suspensió d’obres, en aplicació del RDL 10/2020, de 29 de
març, a partir del 30 de març fins al 14 d’abril, va significar la suspensió dels repassos i
l’acabament de les obres de reforma de l’av. Barcelona i av. València, executades per
l’AMB. Les obres es va reprendre dies després d’aquest període.

· Suspensió de les obres públiques per als repassos del Poliesportiu Ricard
Ginebreda
Període: des del 30 de març fins al 14 d’abril
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: l’obligació de suspensió d’obres, en aplicació del RDL 10/2020, de 29 de
març, a partir del 30 de març fins al 14 d’abril, va significar la suspensió dels repassos de
les obres del Poliesportiu Ricard Ginebreda, executades per l’AMB. Les obres es van
reprendre dies després d’aquest període.

· Suspensió de les obres privades del projecte d’urbanització del Sector
Industrial les Llicorelles
Període: des del 30 de març fins al 14 d’abril
Finalitat: aquesta actuació s’ha fet per evitar riscos de contagi entre les persones.
Breu descripció: compliment de l’obligació de suspensió d’obres, en aplicació del RDL
10/2020, de 29 de març, a partir del 30 de març fins al 14 d’abril. Les obres d’urbanització
del Sector Industrial les Llicorelles, que es van reprendre el dia 14 d’abril. Per part dels
serveis tècnics municipals se’n fa la supervisió corresponent.

5.7. HABITATGE
· Servei d’assessorament telefònic de l’Oficina Municipal d’Atenció a
l’Habitatge per l’afectació de la COVID-19
Període: des del 20 d’abril fins al 24 de maig
Finalitat: l’Oficina d’Habitatge posa al servei dels ciutadans un telèfon d’emergència i un
correu específic per, principalment, atendre les consultes i fer assessorament en matèria
de dificultat de pagament de lloguer o hipoteca, atesa la situació excepcional que s’està
patint.
Breu descripció: les tasques desenvolupades són principalment d’assessorament jurídic
als Serveis Socials municipals i als usuaris. Les demandes se centren principalment en:
serveis d’assessorament, mediació de contractes de lloguer, ja siguin de la borsa de
mediació o entre particulars, i informació a les persones per ser beneficiàries d’ajudes al
pagament de lloguer, avals o microcrèdits. A més, informació i tramitació de les línies
d’ajuts per al pagament de lloguer que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tregui en
convocatòria: com les ajudes de lloguer COVID-19, ajudes per a més grans de 65 anys i
ajudes de lloguer anual MITMA. L’Oficina d’Habitatge tramitarà els expedients a les
persones que puguin ser-ne sol·licitants.
Difusió realitzada: pàgina web, Oficina d’Atenció al Ciutadà i Serveis Socials

· Modificació de l’apartat d’habitatge al web municipal
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Període: des del 20 d’abril fins al 24 de maig
Finalitat: difusió de les principals actuacions que l’Oficina d’Habitatge desenvolupa des de
l’inici de la pandèmia a https://www.molinsderei.cat/ambits/el-teu-habitatge/
Difusió realitzada:
23 d’abril - Publicació a la pàgina web i nota de premsa sobre la posada en marxa dels
telèfons d’atenció i assessorament en habitatge:
https://www.molinsderei.cat/servei-datencio-telefonica-i-telematica-dassessorament-enhabitatge/
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200423-12.51-h-NDP-Serveid’atenció-telefònica-i-telemàtica-d’assessorament-en-habitatge.-Dia-44.pdf
19 de maig - Publicació a la pàgina web i nota de premsa sobre l’inici dels ajuts per al
pagament del lloguer per a les persones afectades per la COVID-19:
https://www.molinsderei.cat/ajut-per-al-pagament-del-lloguer-per-a-persones-en-situaciode-vulnerabilitat-provocada-per-la-covid-19/
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200521-11.37-h-actualització20200519-NDP-Ajut-per-al-pagament-del-lloguer-per-la-Covid-19.-Dia-72.pdf
Fins a la finalització de l’estat d’alarma, no s’ha fet cap actuació addicional al servei que
s’ha de prestar habitualment. Únicament s’ha de destacar que en els negociats d’Oficina
Tècnica, Edificació i Usos del Sòl, i Planejament i Gestió Urbanística es varen establir dos
torns en aquestes fases per tal de compaginar el treball presencial amb el teletreball. El
Negociat d’Habitatge ha estat fent treball presencial amb entrevistes amb cita prèvia.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt tres, donar compte dels informe sobre les actuacions desenvolupades per
l’Ajuntament de Molins de Rei des de l’establiment de l’estat d’alarma, la Covid-19, fins
l’acabament de la fase 0. I aquest informe el presento jo mateix.Presenta el punt 3. S’obriria el
torn d’intervencions dels portaveus municipals. Sra. Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Hola, bona tarda a tothom. Jo tampoc no entraré en el detall de l’informe, crec que, a més, ja es
va presentar públicament i està penjat al web municipal i tothom el pot consultar.
Independentment de que estiguem d’acord amb tot el que s’ha fet, el cas és que s’ha treballat
molt i jo també volia fer extensa aquesta gratitud, donar les gràcies a tota la gent que forma
part de la família de l’ajuntament de Molins de Rei. Els que treballem a administracions
públiques, a l’ajuntament, sabem la dificultat que ens hem trobat i la dificultat sobretot de
gestionar una crisi com aquesta en la que no hi havia precedents. El que abans tot era normal
ara tot suposava un repte i una manera nova de fer i realment han estat dies molt difícils que, a
més, hem hagut de barrejar amb les sensacions també psicològiques que, com a persones, els
treballadors municipals també han patit, amb pors, amb neguits, amb familiars afectats,
etcètera, fins i tot amb baixes, fins i tot hem tingut una pèrdua humana dins de l’ajuntament.
Han estat dies molt durs i jo crec que l’ajuntament de Molins de Rei, com a organització, ha
estat a l’alçada i jo crec que això és d’agrair i, per tant, un agraïment molt, molt gran a tota la
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família de l’ajuntament. No em vull deixar també als companys del departament d’ofimàtica que
no només són els treballadors que han fet possible que tothom pogués treballar sinó que també
amb els regidors que ens ban instal·lar les eines que ens han permès treballar amb normalitat,
amb “normalitat”, entre cometes, des de casa. I, com no, ja ho ha dit el Xavi, jo també vull dir
que hem tingut moltes reunions amb l’equip de govern, amb els portaveus, hem parlat molt, jo
crec que hem parlat més que mai, és cert que no sempre hem estat d’acord però això no treu
que hem tingut l’oportunitat d’expressar la nostra opinió, d’expressar també la nostra voluntat
d’ajudar en el que fes falta i això també és d’agrair.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Ana. Carles Ros, endavant.
Sr. Ros:
No m’allargaré més perquè l’Ana ja ha dit la majoria de coses. També sumar-nos com a CUP,
felicitar la feina que ha fet tothom, des de tots els tècnics de l’ajuntament, tot l’equip polític, tot
l’equip de companys també d’oposició per la feina que hem fet conjunta, al final, de dedicar
tantes hores a parlar i a tota la població per estar a l’alçada, han donat el 200%, segurament,
hem donat tots durant aquesta època o més. Hem parlat moltíssim aquest temps, mesures
urgents, s’ha tirant endavant molta cosa, l’informe ho resumeix, però també fer una crida ara a
no perdre les ganes de debat que vam tenir en aquesta època perquè ens permeti també ara
plantejar el mig termini, plantejar la crisi econòmica que ja ens veiem a sobre i els debats que
vam poder dedicar les hores necessàries durant la urgència, sí que creiem que no hi han sigut
a les últimes setmanes, especialment en l’elaboració de pressupostos i els debats de diversos
documents d’aquestes dates. Per això sí que fer una crida a no perdre les ganes de debat que
sí que hi van ser llavors.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Carles. Més intervencions? Doncs, donaríem per...perdoneu, ens donaríem per
assabentats d’aquest informe.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea
d’Alcaldia.
4.- Aprovació inicial del Pressupost municipal de l’exercici 2020
DICTAMEN
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha format el Pressupost per a l’exercici 2020 que conté la
documentació i annexos previstos a la Llei d’hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la Legislació vigent.
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La tramitació i aprovació del Pressupost s’ha fet de conformitat amb l’article 162 i posteriors
del Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i 47 de la LBRL,
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis Centrals i Economia, la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment, i amb efectes del dia ú de gener, el Pressupost General de
l’Ajuntament de Molins de Rei per a l’any 2020, la plantilla de personal, la relació de llocs de
treball i els seus annexos.

Estat d'Ingressos

Estat de Despeses

CAPÍTOLS

Crèdit Inicial

CAPÍTOLS

1 Impostos directes

12.881.297,87 €

1 Despeses de personal

2 Impostos indirectes

1.500.000,00 €

2 Desp. en béns corrents i serveis

3 Taxes, preus públics i altr. ingressos

5.582.908,19 €

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

8.360.492,85 €

4 Transferències corrents

5 Ingressos patrimonials

317.091,30 €

TOTAL OPERACIONSCORRENTS

28.641.790,21 €

6 Alienació d'inversions reals

1.925.197,60 €

7 Transferències de capital

215.702,48 €

TOTAL OPERACIONSDECAPITAL
TOTAL OPERACIONSNO FINANCERES

2.140.900,08 €
30.782.690,29 €

8 Actius financers

0,00 €

5 Fons de contingència
TOTAL OPERACIONSCORRENTS
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
TOTAL OPERACIONSDECAPITAL
TOTAL OPERACIONSNO FINANCERES
8 Actius financers

Crèdit Inicial
12.305.505,00 €
9.737.653,55 €
264.727,87 €
3.631.646,22 €
5.400,00 €
25.944.932,64 €
3.991.168,80 €
57.000,00 €
4.048.168,80 €
29.993.101,44 €
0,00 €

9 Passius financers

1.907.268,72 €

9 Passius financers

2.696.857,57 €

TOTAL OPERACIONSFINANCERES

1.907.268,72 €

TOTAL OPERACIONSFINANCERES

2.696.857,57 €

TOTAL PRESSUPOSTD'INGRESSOS

32.689.959,01€ €

TOTAL PRESSUPOSTDEDESPESES

32.689.959,01 €

Segon.- Aprovar explícitament les Bases d’Execució contingudes en el Pressupost esmentat,
les quals tindran la vigència anual del propi pressupost aprovat
Tercer.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de 15 dies, segons disposa
l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Quart.- Els acords primer i segon es consideren definitius si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entraran en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 169 Real Decret 2/2004 d’aprovació del text
refós de la Llei d’Hisendes Locals.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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PUNT 4 i PUNT 5
Passaríem, per tant, als aspectes dictaminats per les comissions informatives. Comissió, en
primer lloc, de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia. I, tal com vàrem
comentar en Portaveus, aquí hi hauria un acord per tal de fer un debat conjunt del que és el
punt quatre, l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici pressupostari 2020 i també del punt
cinc que és la modificació del pressupost de l’exercici 2019 prorrogat, tot i que recordo també,
evidentment, és un debat amb tres torns d’intervenció en el que, després, sí que, al finalitzar el
debat, hi haurà dues votacions per separat del punt quatre i, evidentment, del punt cinc. i, en
primer lloc, per presentar aquests dos punts i, per tant, el pressupost e l’any 2020, tindria la veu
el regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat. Endavant.
Sr. Enseñat:
Presenta els punts 4 i 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidor. S’obriria el torn d’intervencions. Josep Raventós en representació de la
CUP. Endavant.
Sr. Raventós:
Gràcies. Algú ha de ser el primer, doncs, ho serem nosaltres. Jo començaré pel final anunciant
que votarem en contra d’aquesta proposta de pressupostos i ho fem pel fons però diria que,
aquesta vegada, especialment per les formes. I per què dic que especialment per les formes?
En primer lloc perquè mentre a l’oposició se li negava l’annex d’inversions, el regidor de Junts
per Molins venia a un ple amb un excel imprès DIN A3 amb la proposta d’inversions que
estaven, entenem, negociant amb el govern, llavors, en minoria socialista. En segon lloc,
perquè el govern no ens ha demanat ni tan sols que ens abstinguem, amb lo qual, doncs, ni tan
sols ens abstindrem. De fet, no ens han vingut a buscar en cap moment en aquesta proposta
de pressupostos i ho entenem i ho emmarquem en el que podríem anomenar la nova normalitat
sociovergent al ple municipal. Ho farem també perquè el 21 de juny, aquest grup municipal va
enviar una proposta concreta i concisa d’aportacions al pressupost municipal i avui mateix hem
rebut la resposta a través d’un treballador municipal a la nostra proposta. Entenem que una
proposta política feta per un grup municipal ha de ser resposta pels polítics del govern i no per
un treballador municipal amb el que, evidentment, no tenim res en contra sinó moltes coses a
favor però aquesta situació ens sembla, sincerament, surrealista. I quart i últim, perquè un cop
més i com ens té acostumada ja la nova i antiga sociovergència, presenten a la premsa la seva
proposta de pressupostos abans d’haver-la passat pel ple. I, per qüestions de fons, com molt
bé ha explicat el Jordi Enseñat, aquest pressupost s’incrementa, s’incrementa fins i tot si
descomptem els dos milions d’euros provinents de l’aprofitament urbanístic de Les Licorelles i
ens sorprèn la pujada d’ingressos tot i que estan elaborats en un moment d’una crisi que crec
que és inqüestionable i no ens ho acabem de creure, tot i les explicacions, tot i que pugen molt
més la previsió que feien fa tres mesos. Ens estranya, per exemple, que es prevegi un
increment en els ingressos provinents de les obres, sincerament, ens sorprèn. Ens sorprèn
perquè no es preveuen impagaments per l’impacte de la crisi en les famílies. Respecte als
temes bancaris, es demanen gairebé dos milions d’euros als bancs, dels quals...i també es
preveu una amortització de 2.700.000 i, per tant, es redueix lleugerament el deute en 700.000.
Però, potser, el que més ens sorprèn és que un ajuntament que ha estat demostrat ens els
darrers anys que no ha tingut capacitat d’executar totes les obres previstes en els
pressupostos, sincerament, ens sorprendria molt que aquest govern tingués la capacitat de
gastar tant en sis mesos justos que tindran per executar aquest pressupost i que no sigui una
jugada, si en podem dir així, tot i que possiblement no sigui la paraula més afortunada, per
senzillament incrementar el romanent de cara al pressupost de l’any vinent. I, és veritat, el Sr.
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Enseñat deia que el pressupost dona un impuls a Molins Energia, de fet, si no ens equivoquem,
hi ha un punt sobrevingut en aquest ple per a parlar específicament d’això, amb lo qual no m’hi
centraré especialment, en tot cas, ja sap el govern municipal que nosaltres és un tema que ja
ho havíem treballat en el govern anterior i del qual estem especialment contents però ens
sorprèn que, al mateix temps, els Sr. Enseñat faci menció a les inversions al Pla Local
d’Adaptació al Canvi Climàtic quan no es... —se m’ha apagat? Això és que estic sent molt
avorrit, ho sento. Intentaré ser més...la tecnologia de vegades...— deia que ens sorprenia, em
sorprèn que el regidor parlés del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic aprovat justos fa tres o
quatre mesos quan la primera, el primer exercici pressupostari posterior a aquesta aprovació ja
s’estalvia 300.000 euros dels previstos en aquest Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic.
Nosaltres, quan vam aprovar el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, ja vam dir que no
acceptaríem, perquè ens semblaria indecent, que s’aprovés un Pla Local d’Adaptació al Canvi
Climàtic i, després, no portéssim als exercicis pressupostaris corresponents les inversions que
s’hi recullen. I és que no hem hagut d’esperar ni un any, hem esperat quatre mesos a constatar
que no hi ha aquesta voluntat i, sincerament, ens decep profundament i, si em permeten,
personalment, com a exregidor de Medi Ambient i com a un dels autors, ni que sigui,
intel·lectuals del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic. També trobem a faltar que es
pressuposti la redacció d’un pla municipal de qualitat de l’aire que és una de les altres coses
que hem demanat de manera insistent i que veiem que no, que continua sense ser-hi tot i que,
quan jo vaig arribar com a regidor de Medi Ambient, vaig trobar una versió d’un pla municipal
de qualitat de l’aire en un calaix que costaria tan poc com actualitzar-lo i portar-lo al ple.
Tampoc caldria fer un exercici molt gros, senzillament hi ha una versió que entenc que seria
suficient per a començar a treballar i que es podria actualitzar. També trobem a faltar qüestions
de mobilitat i, especialment, accions i campanyes per a promoure una mobilitat més sostenible
a la vila en la mateixa línia del Pla de qualitat, Pla de qualitat de l’aire. Tampoc...diria que serà
el dotzè o tretzè any que direm el mateix, creiem que cal pressupostar la peatonalització
permanent del centre vila, ho tornem a demanar. Recordem que hi ha una moció aprovada en
aquest ple i que el govern va prendre el compromís de fer-ho en els propers sis mesos,
compromís que no ha complert. Però, bueno, ja entenem que de vegades un és optimista i es
compromet en sis mesos i, després, s’adona que no ho pot fer, diguéssim, no ens posarem
“quisquillosos” amb els sis mesos però, en tot cas, sí que ens sorprèn que en la proposta de
pressupostos no hi hagi una qüestió tan elemental com comprar les senyals que diguin que els
cotxes no hi poden passar. També en qüestió de residus, trobem a faltar una aposta decidida
per les inversions recollides en el pacte d’alcaldes per residu 0 metropolità. Vull recordar que hi
ha un estudi encarregat pel govern anterior del qual encara no en tenim les conclusions que, en
tot cas, ens obliga a implementar un sistema de recollida individualitzada pel 2021. El 2021 és
demà passat i no hi ha cap, no es recull cap partida en aquest pressupost per avançar en
aquest sentit. També creiem, ja ho hem dit en altres ocasions, que calen fer campanyes de
sensibilització, molt especialment per porta a porta comercial i que també els trobem a faltar
perquè la partida que recull el propi servei de recollida de residus ha demostrat que és
insuficient. També en qüestions d’habitatge, són coses que anem dient any rere any. Dotar de
pressupost per reactivar el Pla Local de l’Habitatge que inclogui Les Guardioles, que ens
sembla que és d’una certa lògica. Aprovar el Reglament de cessió d’habitatges de lloguer
social, entre altres. I, fins aquí, la primera intervenció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.
Sr. Ros:
Quants minuts queden? Perquè ens volíem partir les intervencions com a CUP el Josep i jo
però ja estem als 10, no, quasi?
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Sr. Alcalde:
Us quedarien un minutet i mig, pràcticament.
Sr. Ros:
Farem segon torn.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Si no, passaríem la paraula al regidor de Finances. Sí? Sra. Marta Espona,
endavant.
Sra. Espona:
S’ha engegat, oi? Sí. Bona tarda a tothom. Som conscients de l’excepcionalitat del pressupost
d’aquest any, tant pel que fa a les revisions que se n’han fet com per l’època de l’any en què
l’aprovem, i això ens porta a començar per les noves partides que apareixen dintre del crèdit
extraordinari plantejat i l’ampliació de crèdit per a les que ja existien. Lògicament, la necessitat
de recursos per diferents situacions provocades per la Covid ha sorgit a mesura que l’any ha
anat avançant però no entenem, per exemple, per què les indemnitzacions als habitatges del
carrer de Sant Pere Romaní no es comptabilitzaven ja en el pressupost, des d’un bon principi,
si s’hauran de pagar durant el 2020. Ells soles representen gairebé la meitat d’aquest crèdit
extraordinari. Pel que fa a l’ampliació del crèdit per a les escoles bressol La Traca i El Molí,
juntes fan un increment de pressupost de poc més de 90.000 euros. No dubtem de la
justificació d’aquestes partides però el que és cert és que entre totes, en realitat, s’incrementa
el pressupost a gestionar durant el 2020 en un milió més. Si entrem en l’anàlisi del pressupost,
es posa de manifest, d’una banda, la disminució d’ingressos per impostos directes, lògica si
tenim en compte les mesures que s’han hagut d’aplicar arran de la Covid; i, de l’altra, els
ingressos per taxes relacionades amb la construcció, relacionades amb l’alienació d’inversions
reals, com per exemple, l’ingrés d’1,9 milions d’euros de sòl municipal on s’estan fent les obres
de Les Licorelles. Cal tenir en compte que els ingressos per taxes relacionades amb la
construcció, com l’impost sobre construccions i instal·lacions i obres, com aquest relacionats
amb inversions reals, són altament volàtils i cap municipi n’hauria de ser massa dependent.
L’excés de confiança en aquest tipus d’ingressos va ser fatal per a molts ajuntaments en
esclatar la bombolla immobiliària del 2008. Entre el mes de febrer, quan se’ns va facilitar la
primera proposta de pressupost per el 2020, fins a la que avui votem, hi ha hagut dues versions
més: la primera, probablement, producte de les alteracions de tota mena produïdes per la
Covid i, la segona, esperem, que de resultes de propostes fetes per altres grups municipals. Si
observem les diferents àrees en què es distribueix l’activitat municipal respecte de l’any passat,
Alcaldia puja un 1,3%, Sostenibilitat i Territori un 0,8, la que correspon al Serveis relacionats
amb les persones disminueix lleugerament i pugen substancialment l’àrea d’Economia i la de
Promoció de la vila, amb un 13,5 i un 32,3%, respectivament. Sortosament, amb a recuperació
dels imports del 2019 que finalment s’ha fet per les subvencions a tota mena d’entitats menys
les dedicades a finalitats socials, la reducció de l’aportació general a aquests programes
relacionats amb les persones, finalment, ha quedat en un 0,9%. Entenem que els estralls de
tota mena que ha causat la Covid-19, ha provocat haver de destinar recursos a necessitats de
la vila que han sorgit com a conseqüència del confinament, per aquest motiu celebrem que
s’hagin recuperat els imports del 2019 per les persones discapacitades que volen utilitzar la
piscina o pels ajuts socials per aigua i tributs, que hagin augmentat les ajudes per la pràctica
esportiva, l’aportació al conveni que garanteix serveis assistencials i els ajuts a les famílies en
vista a les activitats d’estiu i que hagi aparegut finançament per assessorament per infants
víctimes de la violència masclista per actuar davant violències socials en espais d’oci i pel
servei d’informació i atenció a la diversitat. Per altra banda, també des d’Esquerra Republicana
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vam presentar una moció amb propostes per afavorir la recuperació econòmica local i, per això,
estem d’acord que calia fer un esforç en l’àmbit de promoció econòmica en general. Però
creiem que hi ha molta diferència entre el manteniment, l’augment i la disminució el pressupost
dedicat a cada una de les àrees. L’augment del 0,8% de la previsió per Medi Ambient i Territori
és gràcies a l’aportació per les mesures que s’han d’implementar amb motiu del Pla Local
d’Adaptació al Canvi Climàtic, amb 56.000 euros, i a uns convenis amb l’AMB per disciplina
urbanística i manteniment del riu i el gual inundable, a banda d’una altra amb el Consorci del
Parc Agrari. Esperem que la gestió dels aiguamolls sigui fructífera a partir d’ara. Pel que fa a la
disminució en la dotació a l’àrea relaciona amb les persones, observem disminucions en
diferents àmbits que ens preocupen. En primer lloc, per exemple, a la regidoria recentment
creada de Discapacitat. Creiem que, després de fer aquest pas per a reivindicar la feina a fer
per aquest col·lectiu de la nostra societat, és important dotar la regidoria de recursos, i no
disminuir-los, per impulsar, per exemple, un estudi per adaptar la vila a les seves necessitats i
integració, i amb això no ens referim solament a la supressió de barreres arquitectòniques, que
també, si no a tot allò que els pugui facilitar la seva autonomia a la vila en qualsevol situació i
en qualsevol activitat, és una necessitat àmpliament reclamada que ja és urgent. El jovent
també veu disminuït el seu pressupost per a activitats relacionades amb el Pla Director de
Joventut. Si es tracta d’activitats que no s’han pogut fer a causa de la Covid ni es podran fer
durant la resta de l’any, podríem aprofitar l’oportunitat per a deixar decidir als joves sobre un
casal per a ells. Actualment, hi ha l’espai Mariona i el casal de joves de la Carretera, que no és
el prototipus de lloc on els joves poden fer activitats de tota mena i amb força públic. Proposem
que es faci un procés participatiu perquè hi puguin dir la seva i, a continuació, s’elabori el
projecte per a tirar-lo endavant. Sabem que la convocatòria dels processos correspon a la
regidoria de Participació Ciutadana i que la dotació que hi ha és per a l’adequació dels barris
però les actuacions per a joves han disminuït i aquesta proposta podria ser una compensació.
Les activitats d’educació i sensibilització relacionades amb la cooperació i la solidaritat han
disminuït un 58,9%, com també les accions municipals en aquest sentit. Si el motiu, novament,
és que la Covid no ha permès fer activitats previstes, potser caldria pensar-ne de diferents que
sí que es puguin dur a terme en la situació actual i amb previsió de la que pugui venir. Passa el
mateix amb els recursos per les activitats del programa d’immigració que també han disminuït
un 20%. Estem vivint un moment de mobilització general contra el racisme, segur que a la
nostra vila també se’n produeix i seria bo aprofitar aquest moment per a treballar i insistir en
aquestes actituds reprovables contra els drets de les persones siguin de l’origen que sigui. Si
continuem amb l’àmbit de la cultura, que en total pateix una disminució d’un 9%, entenem que
en part és per l’aportació a les festes populars, per exemple, ja que la majoria d’activitats no
s’han pogut organitzar, però creiem que s’hauria d’haver fet una aportació més gran per a
aquells que directament són productors o promotors de cultura en música, en teatre i en dansa
i en art en general perquè, directament o indirectament, també s’han vist afectats per la Covid.
En aquest mateix sentit, no entenem per què l’activitat d’art urbà “Mur en colors” s’ha quedat
sense pressupost. La festa major també té menys pressupost, òbviament les mesures de
prevenció que s’han de seguir no permetran que es pugui celebrar una festa major com sempre
però, abans de disminuir-ne el pressupost, potser es podria haver aprofitat el que s’hi destina
habitualment per organitzar activitats amb un altre format i potser més enllà dels dies de la
festa major. La qüestió seria que la cultura i, per tant, el benefici que tota la població en treu no
es veiés perjudicada en aquest cas per una qüestió relacionada amb la salut. Celebrem, això
sí, l’augment del pressupost per l’Escola de Música amb un assessorament especialitzat que
imaginem que suposarà un benefici important per a alumnes i professors. Tant de bo es
pogués promocionar més l’escola amb més activitats obertes a la població. L’ús dels
equipaments municipals culturals no està resolt. Per una banda, no s’ha acabat de traspassar
tot el museu cap a Can Ametller, cosa que, a banda de no permetre tenir els dos espais
unificats per poder dinamitzar millor l’objectiu museístic, representa continuar pagant un altre
Pàg. 99/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

lloguer. Fer de tot Can Ametller el museu de Molins de Rei implica més moviment, certament,
però algun dia ens hi haurem de posar. Per altra banda, tenim la biblioteca i l’èxit del seu
funcionament actual però també té una distribució que demana força personal, unes condicions
de sou, de so, perdó, que caldria revisar, s’hi organitzen moltes activitats i és un espai que la
població voldria aprofitar per anar-hi més. Per això creiem que és necessari plantejar-se la
possibilitat d’ampliar l’horari i el nombre de personal, si cal. I encara quedaria la Federació
Obrera per recuperar el seu objectiu de promoció real de la memòria històrica. El que trobem,
però, són 522.000 euros pel Palau de Requesens sense tenir un projecte previ que presenti
què se’n farà. Engegar projectes sense finalitzar els que estan començats no ens sembla
l’opció més encertada i, per tant, no la compartim. En definitiva, des d’Esquerra Republicana,
creiem que se’ns presenta un pressupost els projectes d’inversió dels quals estan finançats per
la venda de patrimoni, que bona part d’ingressos corrents de tributs propis es fonamenten amb
la previsió sobretot derivada de la construcció, mesures correctes per pal·liar les dificultats que
la població de Molins de Rei està patint actualment però amb poc suport als àmbits que tenen a
veure directament amb la cultura, l’educació i la participació de les persones. Per tots aquests
motius, hi votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i a totes, a la gent que ens escolta per la ràdio. A veure, nosaltres en la línia
que també ha comentat algun altre grup polític, també creiem que hi ha hagut una falta
d’exposició pública dels pressupostos perquè el que es va fer és una nota de premsa un
divendres i una roda de premsa un dilluns. Jo crec que els pressupostos s’haurien d’exposar a
audiència pública i explicar a la ciutadania amb uns altres velocitats i terminis. Per nosaltres, la
proposta d’ingressos que presenta el govern a aprovació l’emmarquem dins el context que
suposa el desplegament de les ordenances fiscals que l’octubre de l’any passat es van debatre,
recordo, 2019. Recordo que entremig hi ha hagut un temporal, el Glòria, i una pandèmia que
perfectament hagués pogut desenvolupar en un altre sentit algunes de les partides d’ingressos
però, sobretot, de despesa. Tanmateix, volem remarcar alguns aspectes que ara són més
rellevants donada la situació econòmica en la que ens trobem immersos ja que per a Molins en
Comú l’objectiu general de les polítiques d’ingressos seria clarament la defensa d’una fiscalitat
progressiva, sostenible mediambientalment i al servei del rescat econòmic que caldrà preveure,
en definitiva, poder disposar dels suficients recursos per fer polítiques redistributives en els
ingressos i les despeses, sobretot ara amb la crisi derivada de la pandèmia, garantir la
prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells adequats i donar resposta a les
necessitats bàsiques de les persones, de les persones més necessitades en forma d’escut
social. Els impostos i les fiscalitats locals són els instruments que tenim per iniciar la
recuperació econòmica del benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom. Volem
significar la baixada d’impostos directes del 7% que preveu el govern per aquest any i que
contrasta amb l’augment del 145% previst per a l’única figura que tenim d’impost indirecte que
és l’import de construccions i obres amb un increment de gairebé 900.000 euros. Seria bo que
aclarissin si això és únicament un efecte derivat de les obres a Les Licorelles o d’un increment
de les obres en altres sectors de la vila. Aquest mateix efecte de possible bombolla constructiva
a Molins de Rei la trobem pel que fa a les taxes, concretament amb l’augment de prop de
600.000 euros per a llicències d’obres que amaga la gran davallada en la recaptació de les
taxes pels serveis prestats en Educació i Gent gran o les taxes d’ocupació de la via pública i
zona blava. Això mateix influeix i es concreta en la davallada global del Capítol 5 d’ingressos
patrimonials i els cànons del 9%. Seria adient una major justificació i explicació per part del
govern sobre els increments en obres i llicències. L’operació més gran d’ingrés patrimonial és
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la [Inintel·ligible, 00:55:31] d’inversió que representa els 1,9 milions d’euros fruit de la quota
urbanística. Creiem que seria bo no [Inintel·ligible, 00:55:38] per aquesta conseqüència
econòmica que suposa, doncs, tard o d’hora, ens caldrà fer balanç del que hi podem guanyar i
del que ja estem perdent respecte al desenvolupament de Les Licorelles. Aquesta vessant d’un
ingrés tan gran no ens ha de fer perdre l’objectivitat sobre el rigor en el compliment de les
normes i dels compromisos que el promotor ha de complir en l’execució de les obres i que,
sens dubte, ja ha suposat una pèrdua de valors naturals i ambientals indiscutibles que caldrà
abordar a la comissió de seguiment que ja s’ha creat. En un altre sentit, ens volem felicitar per
l’ingrés de 215.000 euros del fons europeu FEDER per la rehabilitació del Palau de Requesens
en un moment que sabem que la Generalitat, com a òrgan delegat d’aquests fons, ha retirat els
futurs atorgaments per a destinar més recursos a les conseqüències de la Covid-19. Com algun
altre partit de l’oposició, nosaltres vam presentar unes propostes per incorporar als
pressupostos que tampoc s’han incorporat i a la qual també hem rebut resposta per part d’un
tècnic municipal. Entenem que les propostes polítiques haurien de ser respostes pel regidor i
explicades i discutides en aquest àmbit. El que els vam proposar conjuntament amb Molins
Camina Podem va ser, per exemple, en la partida del pressupost Personal i Organització, un
increment d’una massa salarial per implantar plans o projectes de millora de productivitat o
d’eficiència; doblar l’import de les partides de formació per facilitar processos d’oposicions del
personal de l’ajuntament, per consolidar, estabilitzar [Inintel·ligible, 57:09] i promocions
internes; també, per no enviar a la gent a treballar a casa, sinó començar a teletreballar. Un
compromís de dotació d’entre 350.000 i 120.000 dins del Capítol 1 de Despesa gràcies a
[Inintel·ligible, 57:23] dotades no executades per a plans d’ocupació propis per a 12 mesos.
Demanàvem una partida del Capítol 2 de Despesa per a realitzar o encomanar una auditoria de
la Policia Local on s’analitza l’organització del servei, la capacitació professional i la pressió
psicosocial i salut laboral de la totalitat d’agents i comandaments. Per agilitzar la concessió de
l’ingrés mínim vital, crear un nou lloc de treball estructural per tal de contractar a una persona
que s’hi dediqui exclusivament. També, mantenir i augmentar el fons de contingència donat que
l’impacte que pot comportar la crisi econòmica sobrevinguda per la pandèmia i la gran diversitat
de despeses sobrevingudes que poden aparèixer. I contra la lluita del canvi climàtic, que també
em sorprèn, com al nostre company de la CUP, que ens quedem per sota del que s’havia
previst i nosaltres proposàvem en el Capítol 2 de Despeses un pla d’acció d’energia sostenible i
clima amb una previsió de 30.000. Sense aquest pla, no té massa sentit que ens gastem
56.000 euros en el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, la majoria d’actuacions en via
pública. Estem perdent opcions de subvencions per no tenir compromís de reducció
d’emissions aprovat en el ple. I ampliar a una partida d’inversions en reposició de jardineria per
potenciar el verd urbà i un pla director d’arbrat perquè a aquest ajuntament sembla que això del
verd no li agrada gaire. Multiplicar per tres fins a 15.000 l’exigua partida de 5.000 euros de
gestió forestal sostenible i, malgrat es cedeixi la gestió a l’AMB, cal fer al menys una inversió de
restauració d’aiguamolls i al riu. Totes elles, de moment, no han estat aprovades. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, en realitat, no entraré a analitzar punt per punt el pressupost perquè jo crec que
els companys de la resta de partits ja ho han fet. Sí que vull començar la meva intervenció
dient, com el company de la CUP o com el company de Molins en Comú, que vam fer una sèrie
de propostes tal qual se’ns havia demanat i ens havíem compromès i la resposta l’hem rebut
aquest matí per part d’un tècnic de la casa al qual li he d’agrair perquè quin “papelón”, Albert!
que de vegades et posen els “jefes” quan et diuen que responguis tu a una qüestió purament
política quan no et correspon. Per tant, què ha passat? Li pregunto directament al regidor
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d’Economia “què ha passat?” Des d’aquells missatges de “quan ens reunim?”, “què fem?
Vinga, ho parlarem, no?” a obviar-nos completament com si la nostra proposta no fos seriosa.
Ens vam endarrerir un dia del que havíem dit, us vam presentar la proposta un diumenge, és a
dir, un dilluns, el ple ha estat un dijous i la veritat és que no ens sembla de rebut. Propostes
que ens sorprèn perquè cap ni una es podia encabir en un pressupost? No és que la totalitat,
no...cap ni una? No m’ho crec i més quan ens omplim la boca de dir que apostem pels serveis
a les persones quan, ja ho ha comentat la companya d’Esquerra, el pressupost que se’ns va
presentar, la partida de l’Àrea de Serveis a les Persones es reduïa en gairebé un 2%, que,
després, en una esmena posterior que —em penso, eh!, i això ja és una qüestió, una valoració
personal— es va fer aquesta esmena després de que un partit de l’oposició posés el crit al cel
sobre què havia passat amb el pressupost d’algunes àrees importants com per exemple
Cultura i Lleure. Per tant, hem passat de presentar-nos el pressupost i dient “feu propostes, les
valorarem, les parlarem, ens reunim...” a “feu propostes, no sé si és que no ens les hem mirat i,
sobretot, no tenim ni la decència de transaccionar-les directament”, enviem a un tècnic que
prou feina té ja aquest tècnic a fer els seus informes tècnics i la seva feina tècnica que, a sobre,
també ha de donar resposta als polítics sobre les propostes polítiques. El Gerard ja ha
comentant part de la nostra proposta que jo crec que, entre altres coses, demanava també la
contractació d’un lloc estructural a l’ajuntament per a poder gestionar l’ingrés mínim vital, que
se’ns gira feina als ajuntaments amb la gestió de l’ingrés mínim vital, doncs, aquesta era una
de les nostres propostes. Propostes que venien també en línia amb aquell recàrrec a l’IBI que
es va aprovar en ordenances fiscals però que exigia pel seu desenvolupament una
actualització del sens de pisos buits i no s’ha fet res. Vau aconseguir, això sí, que per primera
vegada no votéssim en contra de les ordenances fiscals creient que potser el govern tenia una
mínima voluntat de desenvolupar aquest recàrrec que a nivell d’ingressos ens hauria vingut
molt bé però res, no incloem aquesta partida també. I també hi ha molta, en les propostes hi ha
molta proposta que té a veure amb acabar, i després ho veurem amb una moció que presenten
els companys de Molins en Comú, Esquerra i la CUP, per acabar efectivament amb la
segregació escolar. Increment d’ajuts, ajuts de menjador, increments d’ajuts en materials,
etcètera que tampoc no s’ha contemplat. De tota la bateria de propostes, cap ni una tenia
cabuda en el pressupost? Cap ni una. És més, us les heu llegit? Jo, sincerament, m’atreviria a
dir que no però, bueno, estic acostumada. L’any passat, no, l’any passat no perquè no vaig
estar en el debat de pressupostos, l’anterior directament no se’m va ni dir res sobre les
propostes que es van presentar, al menys aquest any heu enviat al tècnic però, en anys
anteriors, és que no havia ni rebut resposta la qual cosa ja em sembla més lamentable.
Pensava que, no sé, que amb el canvi de regidor potser havia canviat el talant però no, la
veritat és que no. Per tant, nosaltres, és obvi, votarem en contra del pressupost, perquè ens
sembla un pressupost que, malgrat tota la situació que estem vivint, ens sembla un pressupost
certament continuista. I només s’ha de veure la partida dels ingressos on sí que és cert que
hem tingut una explicació tècnica sobre el perquè d’aquests ingressos però, tal i com ha dit el
regidor de la CUP, el company Raventós, a nosaltres ens costa de creure aquest volum
d’ingressos. En una conjuntura com l’actual, precisament, que si heu pogut llegir l’informe sobre
l’impacte Covid de la Fase 0, allà es fan afirmacions com que, sobre com es reduiran les taxes i
els impostos municipals a l’ajuntament de Molins de Rei per culpa de la pandèmia durant
aquest exercici, realment, a mi em costa de creure aquesta pujada de dos milions d’euros
d’ingressos que espero que no posin en risc cap de les despeses. Parlem de les inversions,
inversions que dieu que es poden executar, sabem que no es podran executar, la majoria. I
estic molt d’acord amb l’afirmació que ha fet el regidor de la CUP, que no sigui que el que
estem és intentant engreixar el romanent de tresoreria pensant en el pressupost 2021. El
romanent de tresoreria que diu el regidor que hem arribat amb aquest romanent però...si ja ens
l’hem gastat pràcticament! O sigui, que del romanent de tresoreria ja ens en podem oblidar. Per
tant, nosaltres votarem en contra perquè pensem que, malgrat la situació actual, continua
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essent un pressupost continuista i esperàvem una altra cosa del pressupost 2020 de Molins de
Rei i més quan el presentem en el plenari de juny. Perquè, si aquest pressupost s’hagués
presentat el 15 de març i...bueno...o el 28 de febrer....però el 25 de juny jo crec que esperava
una altra cosa, d’aquí les propostes que vam fer. I torno a dir, cap ni una tenia cabuda en
aquest pressupost? Realment és una qüestió de voluntat política. Per tant, si ens pregunteu per
què no ens agrada aquest pressupost, és obvi que a vosaltres tampoc no us agraden les
nostres propostes de pressupost, tenim una concepció prou diferent del que ha de ser un
pressupost municipal i més en època de crisi. I, bueno, jo crec que amb això ho dic tot.
Òbviament votarem en contra perquè no és que ja no compartim políticament el pressupost que
és però és que tampoc, i aquí també li he de donar al regidor Raventós la raó —avui ha estat
molt encertat en la seva intervenció, ho he de dir—, ni les formes tampoc no han acompanyat i
a mi em sap greu perquè pensava que el talant, en algun moment, pensava que el talant seria
diferent.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, regidor... Entenc que no hi ha cap intervenció més demanada, per tant, regidor
ponent té ocasió d’acabar el primer torn d’intervencions.
Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Mirin, sobre el tema de les propostes, a mi el que m’agradaria és posar en
valor la transparència quant a la disposició de la informació i em refereixo a que vostès van
tenir la proposta de pressupost a la seva disposició un divendres dia 5 de juny amb la majoria
dels expedients penjats a la [Inintel·ligible, 01:07:33] per poder-los contrastar, que inclús algun
regidor d’aquesta sala ens va comentar que ja estava bé que aquest any poguéssim disposar
de la majoria de la informació a l’hora que enviàvem per email l’excel de pressupost i que,
posteriorment, vam fer una reunió, cinc dies després vam fer una reunió de pressupost, el
dimecres dia 10, on allà es van aclarir tots els dubtes que hi havia, també els d’ingressos, i on
vam acordar posar com a dia, com a data límit de presentació de propostes el divendres dia 19
de juny. I, sobre la voluntat o no que té el govern de seure i dialogar, jo penso que tenim un
exemple molt clar perquè amb els companys d’Esquerra Republicana vam poder...ens van
demanar parlar sobre el pressupost, vam parlar i debatre sobre el pressupost, vam fer
aclariments, van fer alguna proposta concreta que em consta que s’està treballant a nivell d’una
regidoria i, per tant, ho vam fer amb Esquerra Republicana i teníem la voluntat de fer-ho amb
qualsevol altra força política. També és cert que, presentant propostes al pressupost dos dies
laborables abans del dia d’avui que és el dia del ple, certament sembla difícil que amb aquests
dos dies puguem treballar-les correctament perquè les propostes que ens presenten els tres
partits que ens les van presentar diumenge, certament, són propostes extenses i per donar una
bona resposta necessitem més temps i els temps municipals tenen els temps que tenen i el
temps que han tingut per treballar-les ha sigut poc. Tot i així, les hem treballat i, en aquest
sentit, i abans d’això... Si hi ha un tècnic de la regidoria d’Economia i Finances que envia un
email és perquè el regidor li encarrega però no sé la importància que té que l’enviï jo
directament o que ho faci ell en el meu nom. I segueixo. Sobre algun comentari de “és que
potser no us heu ni mirat les propostes que hem fet”, sí ens les hem mirat, el que no hem tingut
és temps de treballar-les prou i de donar-vos una millor resposta però ha quedat clar que les
hem mirat i, de fet, el que us haig de dir és que, òbviament, hi ha propostes amb les que no
coincidim però que no coincidim entra dintre de la política per la diferent visió que podem tenir
de diferents aspectes, però sí que hi ha propostes en les que coincidim i en les que nosaltres ja
incorporem al nostre pressupost. I, potser, en el que no coincidim és en l’import d’alguna
dotació econòmica i, probablement, si no coincidim és en l’import d’alguna dotació econòmica
és principalment per dos criteris: un, per un criteri que hi ha alguna partida sobrevinguda pels
efectes de la Covid-19, perquè recordem que aquest pressupost és un pressupost excepcional i
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un pressupost on estem donant resposta a la Covid-19, no és un pressupost normal, hi ha
moltes partides sobrevingudes al pressupost que van destinades a donar resposta i, com he dit
abans, a donar resposta a nivell de les persones i posem a les persones al centre de la nostra
acció de govern; i, per altra banda, en l’altre eix que és la reactivació econòmica. I cal deixar
això emmarcat en tot el debat perquè aquest pressupost només servirà pel 2020. Però sobre
les propostes, i segueixo amb les propostes que vam rebre, és que hi ha propostes que
coincidim i no en l’import, coincidim en la proposta. La reposició de jardineria, doncs, nosaltres
hem ampliat 20.000 euros aquesta partida. La lluita del canvi climàtic, és que no té cap sentit
que posem tota la dotació que teníem prevista pel 2020 pel PLAC quan només tenim cinc
mesos per portar-la a terme. No podem posar 551.000 d’ordinari d’inversions que hi ha previst,
no l’executarem i, per tant, nosaltres portem un import que pensem que podem executar que
són dos-cents quaranta i encaix. Sobre la partida d’ajuts d’habitatge, hi ha dues forces
polítiques que ens diuen “100.000 en comptes de 70”. Escolteu, és una partida que posem de
70.000 inicialment, inicialment, i, si cal, l’ampliarem i, a lo millor...com ja estem ampliant altres
partides com pot ser la que ampliarem ara amb la modificació del pressupost per la compra de
material de protecció individual. Aquesta, si cal, també l’ampliarem si veiem la necessitat.
Malauradament, els efectes de la pandèmia no els coneixem i no coneixem l’abast que tindran
i, per tant, la nostra voluntat és ajudar a les persones vulnerables, famílies vulnerables en el
pagament del seu lloguer i comencem amb una partida de 70.000 euros que serà ampliable, si
cal, clar que serà ampliable i, a lo millor, ens passarem dels 100.000 euros que proposen dues
forces polítiques, a lo millor sí. Si cal, ho farem. I aquest pot ser un criteri on no estiguem
d’acord en l’import que hem dotat i l’altre criteri pot ser el d’execució, com posava l’exemple del
PLAC. És a dir, nosaltres hem parlat amb els tècnics, “escolteu, fins quan, què podem fer?” i
hem dotat les partides per mirar de que la partida realment arribi al vilatà i que no es quedi
sense executar. Demanàveu també increment de la despesa per ajuts a les famílies, no hi ha
cap partida que disminueixi, hi ha un augment de recursos genèrics d’un 2,4% i un increment
de recursos per facilitar l’accés als serveis educatius i esportius, que és concretament el que
demanaven, que és un increment del 9%. També estem d’acord amb ajuts per a socialització
de llibres i material escolar. Nosaltres incrementem aquesta partida amb un 42,5%. També
estem d’acord amb ajuts a l’alumnat de centres educatius públics per a la reducció de l’escletxa
digital. Escoltin, a la modificació portem una partida on posem a disposició d’aquells alumnes
que no han pogut disposar de PC i de connexió perquè les seves famílies no tenen la capacitat
econòmica per a comprar-los i estem treballant per a reduir l’escletxa digital. I també
incrementem 20.000 euros les beques menjador, com en alguna proposta que fan vostès. I
també, com han dit, també coincidim a municipalitzar Molins Energia per a donar servei d’inici
al servei de jardineria i al servei de manteniment de parcs infantils, però també a d’altres
serveis del futur. I també estem d’acord amb què, en el tema de mobilitat, s’han de tenir
pressupostades accions i campanyes per promoure la mobilitat. Estem d’acord amb això i, de
fet, hi ha dues partides, una que penja de SIT i l’altra, de Comunicació i difusió de l’ajuntament
que podríem utilitzar per això. Per tant, escolteu, si no us hem donat una resposta més
detallada és perquè no hem tingut temps però que la voluntat de seure i parlar hi era està clar
perquè ho hem pogut fer amb partits polítics que s’han mirat la proposta amb tems i que ens
han demanat parlar. I, per últim i potser més de cara als regidors de la CUP, fer propostes, fer
alguna proposta de 70, 68, concretament, vostès anomenen propostes, el que ens han passat
és un ideari polític, no són propostes perquè, per que siguin propostes, necessitem saber què
volen fer concretament i quina dotació econòmica necessitem i, en la majoria de les seves
propostes/ ideari polític, no ho hem pogut trobar. Per últim, per emmarcar aquest pressupost,
com deia, pressupost excepcional per la Covid-19, i aquest pressupost cal que tinguem també
la volumetria de quin és l’impacte de la Covid-19. Amb disminució d’ingressos, una diferència
d’1.300.000 euros; aquesta també, ja ho deia en la meva primera intervenció, que ha sigut una
de les dificultats del pressupost, els ingressos. Hem tancat el pressupost amb una disminució
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d’ingressos d’1.300.000. I, la despesa, doncs, mirin, la despesa quant a Capítol 2 i 4, la
incrementem només en partides concretes a la Covid-19 en 367.000 euros però, per altra
banda, com saben, amb la disposició de romanent del mes d’abril i amb la que portem ara,
només en partides concretes a la Covid-19 destinarem més d’1.170.000 euros. Per tant, aquí
estem amb una disminució d’ingressos d’1.300.000 i amb un increment de la despesa
d’1.433.000, només per la Covid-19. Per tant, l’impacte de la Covid-19 en dotacions
econòmiques al pressupost de menors ingressos i major despesa situen en 2.733.000 euros. I
aquest debat l’hem de tenir essent molt conscients d’aquesta dada, de que el pressupost el
presentem amb l’impacte de la Covid-19. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el segon torn d’intervencions. Sr. Carles Ros, endavant.
Sr. Ros:
Aquí, com sempre, sembla que els debats, quan entren coses fons representa generar una
imatge, no? Fer veure que la CUP fa propostes d’ideari polític, que no tenen concreció, n’hi
llegiré algunes. Reducció del 15% dels sous dels polítics, destinar 5.000 euros d’accions
europees a una altra cosa, destinar-ne 15.000 de Comunicació a una altra cosa, que hi hagi
cartelleres en aquest poble i es destinin els diners perquè tornin a haver-n’hi perquè s’estan
perdent les cartelleres en aquest poble. 20.000 euros per a continuar els estudis de
municipalització de l’aigua, etcètera. Hem posat el número dels diners, hem posat la cosa
concreta i hem posat per què anaven. Això sí, de les 76 preguntes, propostes, ni una resposta.
Això sí que és la interlocució d’aquest govern sociovergent. Sr. Enseñat, no faci el relat, intentar
construir el relat de que la CUP deixa anar idees ideològiques i no les concreta en les seves
propostes. Però aniré una mica més enllà. Nosaltres us vam fer arribar 56 propostes d’un pla
de xoc social que sí que tenia una part de política, aquelles sí, no les propostes concretes del
pressupost, i aquelles ja fa un mes que les hi vam fer arribar, no el divendres passat com les de
pressupostos i des d’aquest mes tampoc no hem tingut ni una sola interlocució d’un document
que els vam demanar que el poguéssim debatre. Els vam demanar fins i tot que es convoqués
un fòrum social per Molins de Rei per poder posar sobre la taula temes com el pla de xoc que
hem posat nosaltres, tampoc aquest govern s’ha mogut per a convocar, per exemple, la taula
de seguiment de la crisi. I podríem seguir. Torno a la intervenció que volia fer, que volia seguir
amb la intervenció del Josep abans. Sí que vam fer un article, només tres o quatre dies després
de veure la seva proposta de pressupost, concretament pel que passava amb Cultura perquè
vam creure que era molt greu el que estava passant com a proposta de pressupost per Cultura
fet pels seus partits. Se suprimien automàticament les subvencions de totes les entitats en un
25%, de tots els àmbits que hi havia. Després d’una reunió, vostè va acabar dient que havia
sigut un error de càlcul, de tipografia o s’ho havien repensat, no va quedar clar com ho deien,
però està clar que primer anaven a suprimir-les i s’ho van repensar també per la pressió de les
pròpies entitats. Les retallades que hi ha en Cultura en moltes altres partides, en coses com
festa major, etcètera, ho hem dit per activa i per passiva, aquests recursos poden anar a moltes
coses. A la pandèmia, que tingui restriccions d’ajuntar persones no vol dir que no es pugui,
precisament, fer més activitats culturals, repartir-la, distanciar-la, però seguir movent el sector
de la Cultura perquè, si al sector de la Cultura li tallem totes les aixetes de finançament i és
molt important la part pública, el que estem fent és matar un sector econòmic també. Per tant,
també hauríem de pensar en aquests treballadors i empreses, no només els propis artistes sinó
totes les persones que estan al darrere de que hi hagi esdeveniments en aquest poble i en la
resta del país. Per això els vam plantejar també intentar moure el pressupost de festa major
cap a una tardor cultural, per exemple. Altres propostes que ha fet la CUP concretament és
destinar els diners per començar un estudi de que hi hagi un centre d’empoderament feminista i
LGTBI en aquest poble. Si vol, li fiquem números d’això però tots sabem què costen aquests
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estudis, al voltant de pocs milers d’euros. Dotar a l’Àrea d’Educació part de [Inintel·ligible,
01:21:20] personal, per tant, fer també polítiques de personal en aquest pressupost, també del
pressupost, per tenir una oficina municipal d’escolarització. També hem proposat que hi hagi un
estudi sobre la situació de segregació a Molins de Rei. Si vol, li posem números però segueixo
dient que és responsabilitat dels tècnics, no dels polítics i menys de l’oposició saber què costen
plans d’aquests. Però no deixa de ser cert que Molins de Rei necessita un estudi de quin és
l’estat de la segregació i això hauria d’estar pressupostat en aquest pressupost i òbviament és
una proposta política però té una concreció material enorme. Moltes altres coses. Quan
nosaltres estàvem al govern, hi havia partides per l’empoderament dels joves entre d’altres
coses pels drets laborals, consum responsable, salut sexual i reproductiva. Aquest tipus de
partides es perden i ja no s’incorporen i les hem proposat i les han ignorat, també. Entre altres
coses també, prescripcions d’activitat física amb coordinació amb el Centre d’Atenció Primària
que portin, al final, a la prevenció per a reduir l’impacte de la vida sedentària en la salut de les
persones. Sí que puja, tot i les retallades, Fira, no ens sorprèn amb la benvolença que hi ha
d’alguns regidors. Ja vam parlar molts cops de Fira però, mentre la festa major es retalla
sistemàticament un 80%, que augmenti un 25 o un 50% Fira, no sé quan puja, bueno, el
desequilibri és enorme. També hem proposat dintre de la distribució pressupostària d’aquest
ajuntament i que vostès porten avui a ple, que part, la part cultural que hi ha dintre de Fira sigui
dirigida des de propi Cultura, no des del servei de Fira. En tot cas, ho havíem parlat molts cops
i forma part de les nostres propostes de molts cops. Hem proposat també que es destinin
diners a la dinamització dels locals buits de Molins de Rei, fer un pla de reubicació i de
dinamització dels locals buits. Plans d’ocupació de llarga durada promoguts per l’ajuntament,
creiem que tampoc s’han incorporat aquí. Campanyes concretes amb pressupost, sostingudes
en el temps, de foment del comerç de proximitat. També promoure la reducció de residus, per
tant, pressupost per a destinar a campanyes d’aquestes. Tampoc n’hi ha en aquests
pressupostos. També un anàlisis de l’Àrea d’Alcaldia, pugen les partides destinades a
Comunicació, baixen les de Participació ciutadana. Això és un anàlisi que podríem fer de que
aquest govern prefereix explicar a la població que deixar-la parlar. Es destinen 5.000 euros a
accions europees, no sabem a què. Encara, després d’un any i pico, no sabem què fa la
regidoria d’accions europees. Però sí que ha pujat la partida de Comunicació, com dèiem, ho
vam demanar, hem demanat sempre de que la regidoria de Participació primer cal dotar-la de
personal i, després, li cal un pressupost digne, entre altres, també perquè pugui desplegar el
Reglament de participació Ciutadana que porta parat des de fa molt de temps. El vam deixar
sobre la taula per engegar-se i encara segueix igual de parat. Augmenta amb 25.000 euros el
pressupost de Serveis Jurídics amb una lectura que fem que sembla que aquest govern no
està aconseguint fer funcionar el departament de personal i el departament de personal
destinat a Serveis Jurídics s’hi ha d’augmentar l’externalització via Serveis Jurídics en 25.000
euros, pressupost que serviria per a tenir una persona, com a mínim, treballant mig any.
Tampoc hem vist en aquest pressupost un estudi, el pressupost destinat a fer un estudi de
reorganització d’aquest ajuntament, valoració dels llocs de treball, etcètera, pels propis
treballadors, una qüestió que està encallada des de fa moltíssims anys. Hem proposat la
reducció dels sous dels polítics, fa 12 anys, com deia el Josep també, que la CUP segueix
treballant per aquest tem, perquè estiguin uns sous de polítics a l’alçada de la mitjana
d’aquesta població, potser. I, referent a inversions, l’anàlisi que hem fet molts cops, una enorme
quantitat d’inversió se’n va a totxo, financerament sostenible, se’n diu, potser, però que diu al
final que no hi ha una despesa sostinguda al darrere perquè són coses que es construeixen i
es queden allà...que al final són carrers, un altre carrer, carres del polígon i encreuament de
carrers, això són diverses de les propostes que van a inversions i que s’emporten una enorme
quantitat, centenars de milers d’euros. En canvi, no hi ha inversió en habitatge, no hi ha
inversió en construir HPO, no hi ha inversió en compra preferent i dret, com es diu, dret de
tanteig i retracte d’habitatge que el que necessita un poble com Molins, en el context dels
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Països Catalans i en molts entorns, és que aquest país comenci a ampliar el parc d’HPO de
lloguer social, no de venda, la venda d’HPO no serveix de res, al cap de 15 anys és propietat
privada i es fa servir dins els paràmetres del mercat. Hem d’ampliar el parc de lloguer social
d’HPO i això vol dir inversions que aquest ajuntament passi a tenir més propietat aquest
habitatge però ni un euro, ni tampoc en el romanent. Sí que hem dit, per exemple, que els plans
de barri, els pressupostos de barri que s’han fet fins ara s’havien de reconvertir a propostes
potser sostingudes en el temps i que la població pugui decidir en qualsevol direcció que vol
destinar els seus diners, no només en obra de carrer, és a dir, no només on vol una paperera,
no només en quina plaça vol tornar a pavimentar, ha de poder decidir si vol fomentar
l’economia cooperativa del seu barri o si prefereix una dinamització sociocultural diferent. Altres
coses que estem totalment en contra i d’on, per exemple, trauríem diners nosaltres són els
30.000 euros en col·locar càmeres en espai públic, un error enorme d’invasió a la privacitat,
creiem, i que creiem que aquest govern s’hauria de fer enrere. Per altra banda, ens sorprèn
que hi hagi els diners per a fer l’encàrrec de començar a construir el mòdul C de l’edifici d’El
Molí. Ens agradaria haver sabut quina era la intenció davant d’això, poder debatre, encara hi
som a temps, per tant, sí que fem la crida. Celebrem, per altra banda, que ja hi hagi 50.000
euros a destinar a la planta baixa de l’edifici d’El Molí, tot i que creiem que és un valor massa
baix, no tenim clar que aquest volum pugui fer el que ell mateix diu que farà, és a dir, habilitarla perquè s’hi pugui entrar les mesures de seguretat que han de ser-hi, per tant, a aquesta
partida li falten diners. Celebrem la modernització administrativa d’aquest ajuntament, al final,
són una suma de tres partides que arriben pràcticament als 200.000 euros. Una reflexió que
hem de fer entre tots que, fins arribar a una pandèmia, no hem fet l’esforç tecnològic necessari
per posar aquest ajuntament a l’alçada però sí que celebrem ara que, en tot cas, hi sigui. I sí
que fem una crida un altre cop a parlar del...
Sr. Alcalde:
Hauries d’anar acabant.
Sr. Ros:
S’està acabant. Doncs, només acabar amb que els diners que se’n van al patrimoni del sòl i
l’habitatge, de poder debatre’ls per fer la direcció de l’habitatge del lloguer social en HPO.
Sr. Alcalde:
Demano disculpes perquè havíem fet 10, 5 i 5 i jo m’he confós i era 10, 10 i 10. 10, 10 i 5,
pensava, i havíem acordat 10, 5 i 5. Portaves 10 minuts ja.
Sr. Ros:
Bueno.
Sr. Alcalde:
No, no, no...
Sr. Ros:
Jo esperava que em tallessis.
Sr. Alcalde:
Això passa quan un és massa generós. Continuem amb el torn d’intervencions. Sra. Ana Aroca,
endavant.
Sra. Aroca:
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Jo, bàsicament, per respondre les paraules del regidor d’Economia. Què més voldríem els
membres de l’oposició tenir quatre dies hàbils per a valorar propostes que ens fa arribar el
govern a l’últim moment d’urgència, propostes tan nímies com el contracte més gran de
l’ajuntament de neteja viària, l’expedient de Molins Energia que se’ns va penjar sencer fa dos
dies, cada punt que es va portar a aprovació del plenari de la biblioteca va entrar per via
d’urgència com a punt sobrevingut, les bases de les subvencions prou quantioses es va entrar
com a sobrevingudes a la comissió informativa. Què més voldríem els membres de l’oposició
tenir quatre dies hàbils per poder-nos mirar moltíssimes de les propostes del govern i, a més,
molt importants, molt importants. Segon, que s’han de mirar les nostres propostes els tècnics?
Jo crec que les propostes dels polítics se les han de mirar els polítics perquè, al final, aquí quan
hi ha convergència, quan hi ha convergència en les finalitats i en les voluntats és quan se li pot
dir al tècnic “escolta, pots fer alguna cosa amb això?”, però jo no entenc...a més, una proposta
li vaig fer arribar a vostè, si no m’equivoco, no al tècnic, perquè entenc que una proposta
política d’un polític ha d’anar a un polític i no a un tècnic. No sé, és que ja em sembla increïble
que fins i tot per això també li intentem carregar el mort als tècnics. No, home, no, cadascú té
les seves responsabilitats. I, per últim, jo sí que demanaria que no se’ns compari a grups
unipersonals com nosaltres amb grups que tenen quatre regidors i que són els principals grups
de l’oposició, com els d’Esquerra Republicana. En el nostre cas, som tan petitons que fins i tot
el Gerard i jo ens hem hagut de mig fusionar per poder intentar treballar conjuntament i poder
fer més propostes de les que podríem arribar per separat i això és una realitat. I això és una
realitat perquè, a més de fer propostes pel pressupost, els hi hem presentat unes esmenes per
les bases reguladores per intentar millorar la proposta, hem presentat una sèrie de mocions,
vull dir, espero que el regidor d’Economia no ens estigui titllant precisament a nosaltres de
“vagos”. Per tant, crec que no hi ha cap diferència entre presentar una proposta, una relació de
propostes al pressupost un divendres a les vuit de la tarda, ni per vostès ni pels tècnics, que
fer-ho un dilluns a les sis del matí. Al final, el temps real de poder valorar les propostes és el
mateix, per tant, sincerament, a mi no em serveix com a excusa i em fa pena que cada any he
de venir a aquest plenari a dir el mateix quan jo pensava que potser seria una mica diferent. Ja
està. Aquí ho deixo.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Una mica en la línia que comentava l’Ana Aroca. Em sembla que plantejar als grups
de l’oposició que després de que presentessin la documentació el dia 5 de juny amb una reunió
explicativa el 10 de juny, que el 19 de juny haguéssim de plantejar tota...haver estudiat tot el
pressupost municipal i plantejar propostes a corre-cuita sembla una falta de dedicació és una
mica lamentable, sobretot perquè és un pressupost que vostès estan treballant, entenc que no
el treballen en 10 dies, entenc que és un pressupost que el treballen amb molt de temps, que el
consensuen, que el treballen amb els tècnics i, per tant, què menys que deixar-nos 9, 12, 15 o
un mes per poder nosaltres estudiar-lo i poder presentar les propostes. Això no passa i
desviem el debat del que realment és el pressupost a “els grups de l’oposició no han vingut o
no s’han volgut reunir amb mi i, per tant, no tenen dret a plantejar propostes perquè ens han
arribat molt justes”. En fi... Jo entenc que no és un tema de volum, que era l’altra justificació, no
és un tema de volum de propostes, nosaltres hem fet propostes bastant concretes amb imports,
amb plantejament polític i bastant fàcils de, si hi ha voluntat, d’incorporar al pressupost amb
quatre dies. No ha estat així i, per tant, no crec que sigui un tema de detall econòmic ni
motivació política. Després, en relació a les despeses, nosaltres tornem a fer incís en el tema
de personal i recursos humans. Nosaltres creiem que hi ha una desorganització interna i de
funcionament de l’ajuntament, crec que sembla que hagi desaparegut i no en volem tornar a
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parlar però hi és. Cal augmentar la dotació de personal d’aquest departament per poder
començar a organitzar els altres departaments amb múltiples dèficits que ja coneixen:
informàtica, cultura, educació, mobilitat, via pública, assessoria...i podríem seguir. Per tant, o
comencem a dotar el departament de personal o sempre estarem així, encara que sigui per
borses i altres coses. Sobretot en un moment en què, evidentment, els empleats i empleades
públiques municipals s’han multiplicat en esforços, en dedicació per atendre tots els temes
derivats de la Covid. I, per tant, també creiem que hauríem de fer un reconeixement públic i una
menció especial al personal de l’ajuntament de la nostra residència de la gent gran que ha estat
en primera línia de pandèmia. Volem recordar a tothom que nosaltres encara tenim la
residència de gent gran municipal, doncs, sembla que quan parlem del nou model de
residència que el govern vol tirar endavant no ho vulgui recordar. I, en aquest sentit, volem
esmentar la publicació ahir d’un real decret del govern de l’estat que amplia el període per a
publicar i convocar els processos de conciliació d’ocupació pública. Un altre exemple de tot
plegat és la situació de la plantilla de la Guàrdia Urbana, no sé, proposar una auditoria de tot el
cos tampoc és un tema que diguis “ostres, em desmanega el pressupost, no sabré què fer!”.
No, no, escolta, és bastant fàcil, una auditoria de tot el cos i cal afrontar aquest problema,
perquè el tenim el problema, amb més voluntat política i capacitat de millora. La ciutadania de
Molins de Rei, i em sembla que tots en som molt conscients, creu que tenim un gran problema
amb això i mereix un estàndard de prestació alt del servei. I augmentar el fons de contingència,
doncs, tampoc és un exercici de...de gran complexitat, vull dir, al final és augmentin el fons de
contingència per permetre una major multiplicació directa a la diversitat de despeses
sobrevingudes que ja vindran i que saben que vindran els propers mesos. I, quant a Energia i
Canvi Climàtic, una mica, torno a repetir-me, el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic, doncs,
bueno, tampoc costava tant augmentar-lo i, encara que creguin vostès que ha desaparegut el
tema de l’emergència climàtica, no, no, està aquí i això, al final, comportarà una emergència
social i econòmica que vidrà. Lo positiu d’haver fer inversions en estalvi i eficiència energètica,
si els haguéssim fet, és que després afecta a la despesa ordinària i aquí és veritat que jo crec
que falta un diàleg en el govern entre la regidoria de Medi Ambient i Hisenda. Nosaltres ja ho
vam dir al novembre, no ens cansem de repetir-ho, que sense un pla d’energia, un pla
d’actuació contra el canvi climàtic només aborda una part del problema i el problema és que
Molins necessita un pla d’acció d’energia sostenible i clima i hem de fer un calendari
d’emissions i transmissió energètica, eficiència, estalvi i producció renovable. Al 2020 caduca el
compromís de l’anterior pla i seria bo que el govern ens actualitzi el perfil climàtic de Molins de
Rei que no en tenim cap notícia nova des del 2016. Cal promoure un compromís de reducció
d’emissions de CO2 al llindar del 2030. Estem perdent opcions, com hem dit abans, de
subvencions. I també demostrem el nostre desacord en operacions relacionades amb la gestió
forestal sostenible . Cal millorar els plans tècnics de gestió forestal i no hi dediquen ni una sola
partida. I, després, finalment, seguint una mica el que ha dit el meu company de la CUP, la
baixada d’import de les campanyes sobre reciclatge i minimització de residus doncs encara no
hem recuperat els valors percentuals de reciclatge que estaven consolidats pel projecte Residu
Mínim i que els últims governs han manllevat acceptant el repunt del 2018 en què es va fer un
esforç de conscienciació. Res més. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Miguel Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
D’entrada, demano disculpes perquè això de parlar —de bon rotllo, eh!— una paret o als meus
companys de govern...em sap greu, eh! Que vagi per endavant perquè jo crec que els debats
són de parlar però també de que ens puguem veure perquè si només tinc de veure, amb tots
els meus respectes, la cara del Ramon, pues, segurament estaran els inputs per una banda.
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Mirin, jo crec que...jo no hi entraré en el debat de despistar en el temps. Vostès saben que
nosaltres vam fer una proposta de pressupostos el mes de març que hem hagut de modificar.
Sobre aquella base, nosaltres hem fet una modificació important, que jo crec que el regidor ho
ha explicat amb força encert, en una situació d’excepcionalitat. La de l’any anterior no té res a
veure a la d’aquest any i, segurament, no tindrà res a veure amb l’any que ve. Hem intentat,
ens hagués agradat tenir aquest pressupost abans, hem fet aquestes modificacions. En
algunes coses té un avantatge i és que tenim més coneixement de la realitat i ho vam explicar,
és a dir, jo entenc el neguit que vostès manifesten aquí sobre tot el tema dels ingressos, en
alguns casos, donant-nos la raó i, en alguns altres, el mateix argument ens la treuen. És a dir,
si resulta que nosaltres, que hem explicat per activa i per passiva, a la valoració que fem dels
ingressos que pràcticament tenim el vuitanta i pico per cent dels ingressos consolidats d’obres i
taxes i vostès no s’ho creuen, bueno, jo què vol que li digui! No li puc explicar d’una altra
manera! Aquesta és la realitat i, si al juny això ja es produeix, és normal que nosaltres apliquem
aquests criteris d’intentar cobrir altres baixes que també som conscients que per ajudar a
determinats sectors de la vila i als ciutadans no hem girat rebuts, com és a les escoles bressol,
com és a l’escola de música, com és donar suport a determinades entitats, entra dins d’una
certa normalitat. Amb lo qual, escolti, jo no vull desviar, insisteixo, el debat del tempo, el tempo
cadascú té el que té i cadascú té la representació electoral que té en funció del que vota la
gent. De bon rotllo, és a dir, és respectable, tots tenim molta feina, tots tenim...però després
arriben les eleccions, per cert, amb un programa electoral. Jo trobo legítim que els grups facin
propostes en funció dels seus programes electorals, celebro que la CUP ho faci però ja li dic
que nosaltres no hi estem d’acord. Vostès diuen que hem de rectificar en coses que nosaltres
mai ens hem amagat i hem dit públicament que les faríem i per això les posem en un
pressupost. Quina és la part dolenta? Que no li agrada a vostès? Vale. Però, no, escolti, el
resultat electoral d’un partit, que es presenta a unes eleccions, que diu que farà una sèrie de
mesures i les vol portar a terme amb el seu programa electoral amb el seu pressupost és el que
ha de fer, no el contrari, no el que li digui l’oposició o aquells que anaven defensant que l’únic
argument polític que ells tenien era treure un vot més que el partit que va guanyar les eleccions
que som nosaltres. Se’n recorden d’aquest debat? Aquesta és la simplicitat que tenim de
vegades en alguns debats però ens oblidem de la realitat. I la realitat és aquesta, nosaltres
podem acceptar que hi ha determinades coses, n’han sortit moltes de propostes que fan. En fi,
nosaltres hem fet, miri, jo li explicaré, el que normalment fèiem quan governàvem, fèiem les
reunions, explicàvem... Alguns, quan governaven, explicaven el que havien aprovat en els
seus butlletins abans d’explicar-ho públicament, aquesta...clar, de fet, moltes coses d’aquestes
que vostès proposen ara, que no les van proposar quan governaven, i les tornen a proposar i
és normal. Però un, quan fa propostes, ha d’alternar entre els propostes de la despesa i del seu
programa electoral i legítim amb el que deixarà de fer o com ho pensa finançar, és a dir, no
només dir allò que ells diuen que farien, que després quan governaven no ho feien. És a dir
“no, traurem això” però no hi van fer. Al final, tot això es converteix en un joc de dir, és legítim
que vostès presentin algunes propostes, ja li dic, algunes propostes que no tenim cap problema
d’anar treballant conjuntament. Jo crec que el regidor de Finances n’ha explicat vàries, i és
veritat que a nosaltres ens hagués agradat, sobretot amb les propostes de Molins en Comú,
perquè crec que, més enllà de que efectivament ens quedaria tota la part de dir “volem això i no
sabem com finançar-ho”, jo crec que una part molt important de les propostes que ells fan
nosaltres ja les tenim en partides, és veritat que no amb la quantitat que ells diuen però aquí
ens oblidem que ja vam fer una modificació pressupostària de romanent amb una incorporació
important de diners de recursos per polítiques socials que no es queden reflectides en aquest
pressupost perquè, efectivament, és una modificació pressupostària però que ja estan allà. És
a dir, que al final nosaltres no només hem dotat més diners en aquest pressupost sinó que el
que hem fet és ja venir d’un històric d’una modificació que vam fer fa un parell de mesos.
Perquè, al final, les coses, en aquest mes excepcional, any, perdó, excepcional, en què ens
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anem trobant que les coses van canviant ràpidament, el que hem intentat fer amb aquest
pressupost és allò que creiem o allò que directament no s’ha executat no ho executarem o ho
executarem d’una altra manera. I, miri, en tres mesos hem fet coses executant d’altres
maneres, buscant imaginació amb polítiques culturals i les hem fet. Clar, és que dir que no
s’està fent res....escolti... Amb el tema del PLAC, home, obviar que tenim una realitat. Nosaltres
amb això què hem intentat? Fer el pressupost més realista possible però és que, a més, vostès
mateixos es contradiuen. Diuen que no entenen el nostre pressupost d’inversió perquè no es
podria executar però per una altra banda ens diuen que hem de dotar de més recursos el
mateix pla que nosaltres els estem dient que treballat conjuntament amb els tècnics, que no és
un invent polític, treballat conjuntament amb els tècnics, perquè aquest document quan
s’aprova és una proposta política però també de realitat tècnica, ens diuen que no podríem
executar el 100% d’aquestes propostes i és el que pressupostem. Igual que la d’inversió, és
veritat que anem justets però, miri, nosaltres hem intentat fer un pressupost d’Inversions
absolutament realista. Que han sortit coses com el tema del FEDER, bueno, el tema del
FEDER està clar que el tenim concedit, ja es venia treballant des del mandat anterior
aconseguir aquest ajut pel tema del museu del renaixement i nosaltres li donem aquesta
continuïtat i posem recursos. Miri, hi ha coses, ha sortit el tema de que “aquest govern és poc
verd”, en fi, no miraré cap enrere perquè després alguns diuen que no tenen motxilla però
potser sí que li tinc que recordar que aquest és el govern que ha fet les grans reformes
incorporant mesures i, en el moment que nosaltres vam sortir del govern, es va fer una
proposta de remodelació de la plaça al voltant de la biblioteca, la de l’1 d’octubre, que nosaltres
proposem ara, en aquest moments, tornar a refer i estem refent però que inicialment, quan es
va fer, va ser dura i jo no faré cap recordatori, que cadascú tingui el record de qui va ser el
govern que va fer aquella plaça i no és el nostre model, el pati del palau. I quan es va fer
l’actual reforma al voltant de la biblioteca, nosaltres ja vam dir que aquest no era el nostre
model, que no ens agradava i per això hem fet un altre model, com hem fet a la carretera, com
hem fet a la plaça de la bàscula o com hem fet al pati del palau o com hem fet amb els més de
300 arbres que s’han plantat els darrers anys entre el barri de Les Guardioles. Per cert, aquest
barri que alguns grups de l’oposició ni hi apostaven, com la implementació de l’arbrat a la
mateixa carretera o la implementació de la primera modificació de pressupost que vam fer l’any
anterior per ficar més arbres després de dos anys de no plantar cap arbre. Aquesta és la
realitat i nosaltres intentem explicar que hi ha una nova realitat i que hem intentat fer un
pressupost el més realista possible. En les polítiques de la Guàrdia Urbana ha sortit i hi ha un
grup que es qüestiona inclús, jo crec que no ho ha dit però perquè no li ha donat temps, no?
Sr. Alcalde:
Hauria d’anar acabant.
Sr. Zaragoza:
Sí, i parlava dels recursos que destinem. Miri, no destinem més recursos a la Guàrdia Urbana,
pressupostem allò que l’anterior govern no va pressupostar i s’hagués hagut de pressupostar
però hem fet...aquest estudi que vostè diu psicosocial ja el vam fer mitjançant la comissió de
salut laboral de l’ajuntament, estem a punt de treure cinc processos de selecció i dos més que
estan al darrere. Estem fent coses però la pandèmia dels nassos ens va enxampar enmig de
dos processos ja tirats endavant, el d’administratius i el de la Guàrdia Urbana, el de cap de
recursos humans, el de tècnics d’Educació i el de tècnic de Mobilitat, tots aprovats amb els
sindicats i tots a punt de sortir a convocatòria. Jo crec que hi ha una quantitat de coses que
aquest pressupost que ha enumerat el regidor que és l’essència de l’acord de govern que va
signar Junts per Molins de Rei i el PSC i això és el que nosaltres intentem traslladar i el que
intentarem amb les seves propostes és veure com les podem encabir.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa, regidor de Finances? Doncs, obriríem el tercer
torn d’intervencions. I, si no parla ningú, passaríem a votació.
Sr. Corredera:
Jo sí, jo sí. Jo sí que intervindré. No sé com començar perquè, com que fa al·lusions a les
coses verdes, doncs, m’afecten i, clar, evidentment, si vostè compara governs dels principis del
2000 amb la situació com ha anat variant les últimes dues dècades, doncs, clar, sí, hi ha coses
que es farien d’una altra manera, evidentment. Però em dona la sensació que no estem
millorant mai gaire allò que va passar perquè encara estem recordant coses de fa... Ja han
passat dos mandats, anem pel tercer i encara tot és culpa de no sé qui, bueno, doncs seguim
endavant. Clar, el model deu ser la plaça dura aquesta que han fet a la plaça de la bàscula,
molt bona plaça, o el model aquest de carretera que estem, bueno, que es va votar i es va
portar a construcció. Nosaltres votarem en contra perquè aquest pressupost no afronta els
problemes estructurals, jo no sé, nosaltres hem demanat un estudi de la Guàrdia Urbana, no un
informe psicosocial del departament de recursos humans i de prevenció de riscos, entenc que
ho haurà fet l’empresa externa, i no afronta altres temes d’emergència climàtica. I també
votarem en contra, evidentment, perquè és que no incorpora cap de les nostres propostes. Més
enllà d’això, ja està, no tinc res més a dir. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Jo crec que és un pressupost, com ha explicat el regidor, que és un pressupost únic i
excepcional. Ho hem dit en diferents ocasions, un pressupost que afecta o el trobem en un
moment complicat en el que hem d’anar prenent mesures per entendre, sobretot, que ningú
s’ha de quedar enrere. No s’ha de quedar ninguna família, no s’ha de quedar ningun comerç i
ninguna empresa i, per tant, és un pressupost que intenta en tots els seus àmbits ajudar a tots
aquests actors del nostre municipi per intentar-los sortir endavant en un moment que hem
tingut, primer de tot, una crisi sanitària, que tindrem després una crisi empresarial i que després
tindrem, evidentment, una crisi social. Per tant, intentarem, dintre de les nostres limitacions,
ajudar a totes aquelles persones i a totes aquelles empreses i comerços que tinguin dificultats. I
és cert que ha sigut un pressupost complicat, és cert. En definitiva, el fet també d’estar
confinats a casa i anar veient com treballàvem el pressupost, evidentment, ens ha creat certes
limitacions però ja ho veuen que és un pressupost equilibrat i que respon a les necessitats,
com molt bé ha dit el Miquel, del que hem pactat aquestes dues formacions que som el Partit
Socialista i Junts per Molins. I, en aquest sentit, estic convençut que, un regidor feia esment a
polítiques d’Habitatge, polítiques d’Habitatge que aquest govern ja va iniciar en el seu moment
amb Sant Pere, perdó, amb Les Guardioles, que properament lliurarem, i és evident que la
plaça de la Llibertat haurà de ser un dels principals actors quant a habitatge públic. És evident,
haurem de continuar treballant en un dels grans problemes de la nostra societat, l’habitatge,
tant públic de lloguer com també de venda. Aquest és un objectiu d’aquest govern, sense dubte
algun, ho tenim molt interioritzat, per això la creació del barri de Les Guardioles per poder
donar resposta efectiva als problemes d’habitatge i estic convençut que en els propers
pressupostos trobarem inversions suficients per fer esment a les polítiques d’habitatge. I,
evidentment, polítiques que vagin a l’obra, sí, no ho hem amagat mai, creiem que l’obra és un
actor més per a revitalitzar l’economia del nostre municipi i, per tant, tot allò que es pugui fer en
el nostre municipi per a revitalitzar la nostra economia ens anirà bé a tots i a totes. Per tant, que
a mi em diguin alguns que és un pressupost continuista quan això ho porto sentint des del
2015, doncs, deu dir que aquest pressupost deu ser continuista però haurà canviat molt perquè
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la transformació de Molins de Rei des del 2011 ha estat evident. Per tant, encara que sigui
continuista, la transformació del nostre municipi és evident. Per tant, visca la continuïtat. I, sí, la
Fira va creixent perquè, en definitiva, creiem que, com la Fira, ho hem dit moltes vegades, és
un element fonamental del nostre municipi, allò que ens potencia a l’exterior, que ens situa en
el mapa del nostre país. I, és evident que una fira que també hem d’anar replantejant de cara al
proper any, estem pensant com l’executarem també essent conscients de que aquesta
pandèmia possiblement tindrà aquest rebrot, com s’està dient per part de les autoritats
sanitàries, el mes de novembre i, per tant, haurem de treballar també com fem funcionar la Fira
del 2021. Evidentment, haurà de ser una Fira possiblement diferent però l’anirem treballant
amb tots els seus àmbits. Per tant, gràcies sobretot a tots els tècnics de l’Àrea d’Economia i
Finances i als tècnics de la casa per elaborar el pressupost, per acabar de tancar el
pressupost, per ajudar-nos en aquests moments complicats de poder tenir un pressupost el
més acurat possible i el més sostenible financerament possible. És evident que també és
veritat que en el pressupost d’inversions no hem esgotat tota la capacitat d’endeutament que té
aquest ajuntament, per tant, hi haurà un endeutament en aquest exercici que, possiblement, en
l’endeutament de l’any que ve pujarà però ja ho veurem. Però sí que és cert que, en definitiva,
el que hem fet és endeutar-nos per allò que creiem que podem executar, allò que no podem
executar o que no tinguem previst de poder gestionar, com puguin ser moltes de les actuacions
que han d’haver-hi també en El Molí Jove, El Molí C, el Molí Jove, o també al mòdul de la
planta baixa de la biblioteca i a la primera planta on, som conscients i ja en feia esment l’altre
dia a la reunió tan interessant que vam tenir amb els [Inintel·ligible, 01:53:50] del passat
divendres on els vam explicar també que [Inintel·ligible, 01:53:55] per la planta primera d’El
Molí, que és un projecte interessant d’empoderar la ciutadania amb totes les noves tecnologies
i les tecnologies 4.0. Per tant, un projecte que creiem que serà molt important per conjunt del
nostre municipi, igual que el recinte firal de la planta baixa d’El Molí, un recinte que també ens
ha de situar dintre del món firal del nostre país. Per tant, felicitats també al regidor per la seva
feina, aquesta estrena, a tot el departament de l’Àrea d’Economia i moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Endavant, regidor.
Sr. Enseñat:
Sí, jo només volia acabar la meva intervenció agraint, tal com ja ha fet el regidor, el tinent
d’alcalde Sánchez, a l’interventor i a tota la regidoria d’Economia i Finances de tota la feina feta
aquests dies i la bona feina. Només això, gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, abans de passar a votació, a mi, permetin-me, saben que no acostumo a
tancar els punts però, en aquesta ocasió, com que és pressupost, sí que permetin-me fer dues
reflexions, saben que no acostumo a tancar i que, en aquest sentit, hem millorat bastant
sensiblement, eh! Per tant, permetin-me que avui, donat que són dos punts, pressupost i
ordenances, i una mica també com a colofó de les reflexions que s’han fet. Mirin, puc arribar a
entendre que hi ha un nou panorama electoral o una nova circumstància perquè el govern és
diferent, s’ha fet un pacte al govern, segurament això és visible que determinada actitud
d’alguns grups de l’oposició, aquella possible benvolença que hi havia cap a un govern en
minoria del grup municipal Socialista no existeix tant, s’han de marcar més les diferències però
permetin-me per un sentit i per una qüestió que sí que és veritat que el regidor Raventós ho ha
fet al començament de tot i la veritat és que, com a mínim, desmentir això que segurament no li
ha arribat a ell, no dic que ho hagi fet amb intenció però, si haguéssim vist la noticia del Viu
respecte a la roda de premsa, no nota de premsa perquè el govern encara no ha fet roda de
premsa d’aquests pressupostos, però sí sobre l’explicació pública amb els mitjans que vàrem
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fer, precisament qui parla va acabar dient que, segurament, amb bons ulls tots els grups de
l’oposició tenien aspectes positius en el que reivindicar-se en aquest pressupost municipal,
començant per l’empresa municipal que s’activa finalment amb aquest pressupost, continuant
amb l’oficina de la Covid-19, una forma que hem trobat per reforçar l’estructura tècnica i
atendre les necessitats urgents que tenim des de l’ajuntament que tenim a atendre els més
vulnerables, fins partides de mobilitat sostenible, fins partides d’invertir en el verd, fons partides
de reforç social, evidentment, fins, permetin-me, alguns potser ho entendran també, fins al fet
que és indistint que es fes des del romanent o des del pressupost ordinari, al final, aquest
pressupost finalitza un deute històric que tots tenim contret amb els veïns de Sant Pere
Romaní, acabant amb unes indemnitzacions. Estem en un horitzó que quatre veïns que
necessitaven una indemnització, se’ls saldarà amb aquest pressupost i, els quatre que van
optar per tenir un intercanvi d’habitatge, se’ls podrà donar a partir de que tinguin les claus amb
el primer bloc que es lliurarà públic al barri de Les Guardioles fet amb el conveni que es va
signar el juliol del 2017 pel regidor Pep Puiggarí amb la Cooperativa d’Habitatge de la UGT. Hi
ha molts aspectes en aquest pressupostos i, segurament, amb bona intenció tothom podria
veure alguns aspectes. Com algú ha dit en alguna ocasió que no es veu reflectit tot el programa
sencer de cap altra força política, doncs, no, clar, no, ni tan sols es veu tot el programa polític
del grup municipal Socialista perquè, evidentment, ha entrat en un pacte de govern en el que,
evidentment, es reivindiquen també aportacions del grup Junts per Molins. Ara bé, saben en
Portaveus que hem dit, perquè això va formar part de dues reunions de Portaveus, en una els
vam comentar que potser fora bo primer fer el pacte per la reactivació de l’acord social i
territorial de Molins i, després, fer el pressupost i després vàrem dir “no, necessitem primer
aprovar el pressupost inicialment i després rebran la proposta de la reactivació del pacte social
i territorial”. I és en aquest àmbit on entenem la proposta política, no tant de pressupost, que fa
la Candidatura d’Unitat Popular, i és en aquest sentit que l’estem veient i és en aquest sentit
que estan convidats a sentar-nos amb aquest esperit que hem dit abans inicialment de
continuar aquestes converses, continuar aquest diàleg i aquesta mà estesa que, per qui els
parla en representació del govern, no deixarem de tenir. Mirarem d’acordar el màxim de les
polítiques però, escoltin, també necessitem en aquest sentit, perquè arribin a un acord, són els
dos que han de voler, el govern i el grup de l’oposició que així ho desitgi. Si encara s’ho poden
pensar, aquesta expressió de demanar aquest vot de que, com a mínim, no fos en contra, —
ho vaig verbalitzar en la roda de premsa de dilluns, i queda reflectit, a més, a una noticia d’un
diari digital de Molins, ho dic perquè que no sigui dit que el vot en contra és perquè no els hi
hem demanat que no ho facin, però, en qualsevol cas, entenem que tenen les decisions preses
per assemblea i és difícil que les canviïn hores d’ara. En qualsevol cas, amb el compromís de
tirar endavant aquest pressupost i de continuar aquest diàleg, sí que ara faríem la votació.
Votació punt 4. Votació punt 5.
VOTACIÓ:
Grup Municipal
PSC
JxM
ERC-AM
CUP
Molins CaminaPodem
MEC
C‘s
Total

Vots a favor
7
4

Vots en contra

Abstencions

3
3
1

11

1
1
6

3
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 11 vots a
favor del PSC (7) i JxM (4), 6 vots en contra de la CUP (3), Molins Camina – Podem (1),
MEC (1) i C’s (1), i 3 abstencions d’ERC (3)
5.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2019 prorrogat .
DICTAMEN
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent duta a terme el dia 10 de gener de
2019, va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2019.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 5 de març de 2019, va resoldre
les al·legacions presentades al mateix, aprovant definitivament el Pressupost General de la
Corporació per a l’exercici 2019.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2241 de data 20 de desembre de 2019, es va aprovar la
pròrroga del pressupost municipal de l'exercici 2019 a l'exercici 2020, amb efectes 1 de gener
de 2020.
Vistes les instruccions de la Presidència de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia per tal
d’incoar un expedient de modificació del Pressupost General prorrogat de l’exercici 2019 per
donar resposta a diferents necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al
romanent de tresoreria per a despeses generals.
Aquestes necessitats sorgeixen, d’una banda, de la crisis sanitària derivada del COVID que ha
donat lloc a la declaració per part del Govern de l’Estat, mitjançant el Decret 463/2020 de 14 de
març, de l’’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària donant lloc al
confinament general de la població i dels treballadors municipals, i d’altre, en diferents
necessitats pressupostàries plantejades pels serveis municipals.
Vist l’informe favorable emes pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 15 de juny de
2020.
Vist l’informe emes per l’Interventor accidental en data 15 de juny de 2020.
Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els crèdits
extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de tresoreria per a
despeses generals.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè
siguin remesos al Ple de la Corporació:
Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost prorrogat del
2019 a 2020 següents:
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TIPUS

NÚMERO

IMPORT

CRÈDIT EXTRAORDINARI

2/2020

766.137,20 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT

2/2020

278.310,45 €

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis de la
Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si durant
aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es presenten
reclamacions.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant,amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

Abstencions

11

6

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 11 vots a
favor del PSC (7) i JxM (4), 6 vots en contra de la CUP (3), Molins Camina – Podem (1),
MEC (1) i C’s (1), i 3 abstencions d’ERC (3)
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Personals (ASP)
6.- Aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2020,
Dia Internacional de l’Orgull LGBTI.
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DICTAMEN
APROVAR L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL 28 DE JUNY
DE 2020, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGBTI
En el Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Transexual, Bisexual i Intersexual, malgrat que la legislació en
l'àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de drets, encara hi ha estats del món que
prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu LGBTI. Per tal, de continuar
reivindicant i exigint el compliment d’aquest drets des de la Direcció General d’Igualtat del
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ens han fet
arribar en següent manifest que te per objectiu reivindicar el compliment de la normativa
establerta i la garantia d’una societat igualitària que vetlla per la llibertat de tots els seus
membres.
El text de la declaració és el següent;
“Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull
El 28 de juny és el Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual en record
dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més
de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la
discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment
d’alliberament LGTBI.
Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a
recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i això ha permès observar
quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper com és
la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI
no s’han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos de
LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així com també la
deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials i algun cas puntual en espais púbics.
Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb
l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI (SAI), desplegats a tot el territori, que
des de la proximitat s’han convertit en punt d’informació, assessorament, recolzament de les
persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les polítiques públiques
LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin en una gran ciutat o en el poble
més petit.
I també, com a institució, des del municipi de Molins de Rei volem reivindicar i defensar els
drets del col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra, fem una
crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu abast en el
nostre municipi i comarca, i convidem a tota la ciutadania a que s’impliqui en la defensa dels
drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els
drets de tothom, ja que el respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no
sols dels col·lectiu discriminats.
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I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional LGBTI fa
públiques en el seu manifest:
El rebuig de la decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als ajuntaments
penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí; la limitació de la llibertat que en el Registre Civil
encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones
trans*; que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera especial
d’aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut
accedir a una regularització de la seva situació legal.
Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes, en la formació específica
pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de
confiança per l’alumnat LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els
impresos i formularis administratius de caràcter sexista i/o binarista.
En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes i als
homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.
Cal continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones TRANS*,
implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els
processos de transició arreu.
Promoure i fomentar de manera activa la visibilitat i apoderament de les dones Lesbianes que,
tot i realitzar una important tasca dins les associacions, sovint són invisibilitzades com a
lesbianes darrere de les inicials LGTBI així com les persones Bisexuals que, tot i representar
un alt percentatge de la població LGTBI, no tenen veu pròpia dins les organitzacions LGTBI.
Les persones no binàries també han de poder ser reconegudes per la societat en els
documents i en els espais de participació.
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets de la resta de
ciutadania, la creació i administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les persones grans
LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb serveis, etc.) així com la
formació de les persones que treballin amb persones grans i dependents.
Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és menor i a
més està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir serveis de suport al
col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l’administració de proximitat.
Finalment, continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i traduint
els seus articles en accions, protocols i Plans executius de polítiques públiques d’una manera
integral on totes les administracions i la societat civil i trobin els espais en comú per fer-ho
possible.
Per part de l’ajuntament de Molins de Rei assumim el compromís de visibilitzar el 28 de juny i
mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar
com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull.
I a aquests efectes, aprovem aquesta declaració en data 25 de juny de 2020”
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Personals (ASP) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè siguin
remesos al Ple de la Corporació:
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Primer.- APROVAR l’adhesió al Manifest del Departament de Treball, Afers Socials i Família
amb motiu del dia 28 de juny de 2020, Dia Internacional de l’Orgull LGBTI
Segon.- DONAR DIFUSIÓ d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a al Departament de Treball, Afers Socials i família de la
Generalitat de Catalunya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Passaríem ara, canviaríem ara de, seguiríem, evidentment, el ple municipal. Passaríem de
comissió informativa, ara passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les
Persones. El punt sis, aprovar l’adhesió a la Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de
2020, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. I faria la presentació la regidora Jessica Revestido.
Endavant.
Sra. Revestido:
Presenta el punt 6.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Estefania Castillo, endavant.
Sra. Castillo:
Bona tarda. Com a CUP votarem a favor d’aquesta adhesió a la declaració però també volem
dir que lamentem profundament que aquesta declaració institucional d’aquest 28 de juny no
hagi pogut estar consensuada amb tots els grups municipals com hem fet en altres ocasions, el
25 de novembre, el 8 de març, hem fet totes les aportacions tots els grups municipals i
esperem que, de cara a altres dates significatives, puguem fer-la conjuntament. I ara passo a
llegir el manifest nostre. Les diferents organitzacions de l’esquerra independentista volem
mostrar en motiu de la diada per l’alliberament LGTBI el nostre ferm rebuig a qualsevol mena
de violència contra totes les persones per motius de gènere i d’opció sexual, així com al
sistema que manté i reprodueix aquestes violències. Com a poble, mai ens podrem alliberar si
no ens alliberem com a classe treballadora, igual que no serem lliures si les dones no ens
alliberem del patriarcat. I tampoc serem lliures mentre hi hagi discriminació i violència cap a les
persones LGTBI. És per això que no entenem cap atac contra la llibertat sexual i de gènere al
marge de l’opressió que patim com a dones, classe i poble i lluitarem fins aconseguir una
Països Catalans lliures de cap mena d’opressió. No podem caure en els discursos que afirmen
que ja hi ha llibertat sexual i de gènere, com veiem en les moltes mostres de LGTBIfòbia que
hem hagut de veure arreu dels Països Catalans només els darrers mesos exercides per
diferents actors. L’Església Catòlica continua defensant un model de relacions reaccionari en el
qual les relacions sexuals han d’anar lligades a la reproducció, un model que tracta com a
malaltes les persones amb opcions sexuals i de gènere que no perpetuen la família nuclear, és
a dir, una família formada per un home i una dona que tinguin fills. Com sempre, actuen al
servei dels interessos del patriarcat capitalista que necessita aquest model de família i el
manteniment d’uns rols de gènere que perpetuen l’explotació de la classe treballadora, i
específicament de les dones, i que ens nega el dret a estimar-nos fora dels mandats del capital
i del control social. I, de la mà de l’Església, el feixisme d’organitzacions com Vox que
segueixen proclamant, sense cap mena d’impediment, missatges que inciten a la violència
LGTBIfòbica. No tolerarem cap mena de discriminació en el sistema sanitari i així com
seguirem la lluita que vam iniciar ja fa 30 anys contra el VIH perquè cada persona seropositiva
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quedi exclosa de rebre l’atenció i tractaments sanitaris que necessita. Volem una sanitat
pública universal i de qualitat on les administracions prenguin el compromís de seguir invertint
en recerca, en la lluita contra l’estigma de les persones afectades pel VIH i en la prevenció ni
un pas enrere i ni una retallada més. Hem vist com les lleis aprovades contra la LGTBIfòbia
pels tres governs autonòmics que s’han quedat en un brindis al sol per netejar la cara a una
institució que s’omple la boca amb aquelles lleis que són paper mullat mentre dediquen milions
d’euros de fons públic al finançament d’escoles concertades lligades a l’Opus Dei, les quals
perpetuen una ideologia absurdament LGTBIfòbica, capacitista, misògina i racista. L’educació
ha de ser un pilar fonamentada en la construcció d’una societat en què es pugui viure la
sexualitat i el gènere de manera lliure. Totes aquestes violències, com dèiem, són necessàries
per a mantenir un sistema d’explotació internacional i, com a internacionalistes que som, no
podem oblidar que a 73 països del món es persegueix amb multes, presó o pena de mort
l’homosexualitat masculina i en 43 països, el lesbianisme. La llista és llarga: Qatar, Aràbia
Saudita, Iran, Iraq, Afganistan i també Rússia, on s’ha naturalitzat la cacera humana quotidiana.
Tot i que el dret a l’asil a les persones que son perseguides per motiu de gènere i orientació
sexual queda recollit en diferents tractats internacionals, encara són moltíssimes les persones
LGTBI que fugen dels seus països perquè són perseguides i després troben grans dificultats
perquè se les reconegui arreu en qualitat de refugiades. Malgrat que el capitalisme intenti fer-se
un rentat de cara i assimilar la dissidència sexual i de gènere, nosaltres sabem que dins del
capitalisme no hi haurà llibertat de cap mena, tampoc per a les persones LGTBI, perquè
disposar d’ambients d’oci classistes i racistes en què es reprodueixen estereotips,
discriminacions i agressions o poder realitzar matrimonis entre persones del mateix sexe, per
exemple, no són les passes que ens portaran a un alliberament LGTBI. Aquesta només podrà
venir d’una lluita col·lectiva que canviï el sistema patriarcal i capitalista que ens oprimeix, per
això, combatem plegades i organitzades des de cada racó del nostre país, des de tots els
àmbits de la nostra vida fins acabar amb qualsevol violència LGTBIfòbica i construir uns Països
Catalans que només seran lliures si les persones LGTBI també són lliures. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Hauríem d’anar...Ja? Perfecte. Núria Garriga, endavant.
Sra. Garriga:
Bon vespre a tots els que esteu escoltant. El grup municipal d’Esquerra Republicana Acord
Municipal considerem que des de les institucions hem de donar suport al col·lectiu LGTBI
lluitant perquè es garanteixin els seus drets, per aquest motiu votarem a favor de la declaració.
Al nostre país, hem avançat en aquest sentit en l’àmbit legal, és un primer pas. Ara, el que cal
és fer campanyes de sensibilització adreçades a tota la ciutadania per tal de donar a conèixer i
normalitzar aquesta realitat. Al darrer ple de l’ajuntament de Molins de Rei vam aprovar el
primer pla municipal LGTBI 2020-2023. Més enllà de les campanyes de sensibilització, hauríem
de ser capaços, capaces de donar eines i facilitar espais físics i de debat. Esquerra
Republicana proposem que l’ajuntament es posi a disposició del col·lectiu pel que calgui.
Sense anar més lluny, dissabte 20 de juny, quatre menors van amenaçar i van increpar un grup
LGTBI a Sant Boi de Llobregat, només hem de traspassar el riu. Hem de continuar treballant en
tots els àmbits però, sobretot, l’educatiu. La nostra escola és un servei essencial obligatori fins
els 16 anys i aquí tenim una oportunitat. Hem de formar el personal docent perquè pugui obrir
el seu ventall ideològic i pugui anar més enllà del sistema binari més tradicional, sabem que
molts ja tenen aquesta informació i sensibilitat però pensem que encara cal molta formació
sobre aquest tema. Al mateix temps, hem de garantir que l’espai educatiu sigui un espai
educatiu segur i de confiança i comprensió pel desenvolupament de criatures i joves. L’escola
ensenya continguts però també educa en valors i ensenya com ens hem de relacionar,
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acceptar i respectar la diferència. Totes les persones som diferents i, en democràcia, aquests
drets han de ser garantits.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Cada 28 de juny el món celebra el Dia de l’Orgull en record als fets ocorreguts el 28
de juny de 1969 a Stonewall. Més de 50 anys després d’aquests fets, l’assetjament i la
violència a les persones LGTBI continuen a les aules, la discriminació a la feina, a l’espai
públic, als espais de socialització de la gent gran, l’exclusió dels serveis públics, especialment,
els sanitaris. Són alguns exemples de situacions de desigualtat que encaren contínuament el
col·lectiu LGTBI i que el pateix. Caminem cap a una societat diversa però lluny encara de la
que coneixem avui dia, heteronormatiu i patriarcal, on tot el que surt dels estereotips normatius
és castigat per la societat. Volem una societat on la visibilitat de les persones LGTBI a l’espai
públic, als mitjans de comunicació i als espais de poder ha de contribuir a la igualtat real del
col·lectiu on es despatologitzi el fet trans, considerat avui dia com un trastorn de la identitat de
gènere. Les persones trans han de poder desenvolupar-se lliurement com qualsevol altra. Una
societat que aposti per la coeducació com a eina per a difuminar les fronteres entre allò masculí
i allò femení, on totes les persones puguin ser lliures d’escollir aquells valors i identitats que
més s’acomodin a la seva personalitat, que més feliços els faci, independentment de la seva
identitat de gènere, independentment del sexe que se’ls va assignar al néixer. I tot això ho
volem a la nostra vila, on poc a poc anem avançant en aquest sentit, recentment, amb
l’aprovació del primer pla LGTBI de la vila del que totes ens podem sentir orgulloses.
Demanem, especialment avui, al nostre ajuntament que treballi colze a colze amb totes les
entitats de la vila, els centres educatius, els comerços, amb totes les vilatanes i vilatans per a
fer-ho possible. Des de Molins en Comú, volem fer una crida a totes les molinenques i
molinencs a celebrar el Dia de l’Orgull, a penjar banderes LGTBI als balcons, a fer visible que
Molins de Rei és una vila diversa i n’estem orgulloses, una vila respectuosa amb la diversitat
que l’envolta i que la fa créixer. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sra. Laia Cassauba, endavant.
Sra. Laia Cassauba-Tircazot:
Hola, buenas noches. De pequeña, yo no sé si es porque soy más joven que todos, pero crecí
creyendo que tenía que dar las gracias de haber nacido en un mundo tan avanzado en el que
poder ser lo que quisiéramos y en realidad me di cuenta que solo podía dar gracias por ser
blanca, europea y heterosexual, básicamente, que solo me faltaba ser hombre.
Desgraciadamente, aún hay que seguir luchando por demasiadas causas. La semana pasada
me llegó una noticia de un chico que se tuvo que quedar confinado con sus padres siendo
homosexual declarado. Su padre, homófobo, sin aceptarlo, le estuvo metiendo palizas hasta
que el pobre chico consiguió escapar y llegar a casa de sus abuelos. Así que hoy más que
nunca y brevemente acabaré diciendo que votaremos a favor de la propuesta. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Revestido, si volgués tancar el punt i passaríem a la votació.
Sra. Revestido:
Sí, gràcies a tothom per les aportacions. Volia fer resposta a l’Estefania de la CUP, només
comentar-li que potser en altres situacions, més normalitzada, en què poguéssim tenir més
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reunions o debats, sí que haguéssim portat a consensuar un document però aquest document
del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals està constituït
per partits polítics, entre ells la CUP, per moltes entitats d’arreu de Catalunya, també les
companyes de Trans Baix Power i hem considerat que era el més consensuat, sí que en
genèric a nivell nacional, el més consensuat possible, també ha estat aprovat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat. Recullo l’apreciació, el comentari i, pels propers manifestos,
intentarem fer-ho el més consensuat a nivell local. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Votació punt 6.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP
Molins CaminaPodem
MEC

3

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

1
1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictàmen per unanimitat dels
membres presents.
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT)
7- Aprovació del conveni administratiu de delegació de competències en relació amb el
servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de
Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat a subscriure entre l’Ajuntament de Molins
de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
DICTAMEN
Vist l’informe emès en data 26 de febrer de 2020 per l’Assessora Jurídica de l’Àrea de
Sostenibilitat i Territori, la transcripció del qual és la següent:
INFORME JURÍDIC
Assumpte: Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació amb el servei de protecció de la legalitat
urbanística als àmbits del Parc natural de la serra de Collserola i del Parc agrari del Baix
Llobregat
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Antecedents de fet
En data 31 de juliol de 2018 té entrada per EACAT notificació de l’acord adoptat pel Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 24/07/2018, mitjançant el
qual aprova el conveni de delegació de competències dels ajuntaments inclosos als àmbits del
Parc natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat a favor de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, relatives a les funcions de protecció de la legalitat urbanística, que
inclouen la restauració de la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de
sancions i la determinació i restitució de danys i perjudicis, de conformitat amb els articles 199 i
següents de la Llei d’Urbanisme, segons model annex a l’acord; accepta les delegacions de
competències que aprovin els ajuntaments en execució del conveni anterior i aprova la
distribució als ajuntaments de les aportacions econòmiques necessàries pel finançament del
servei que s’assumeix en raó de la delegació, segons document que també s’annexa.
Per mitjà de Provisió del Regidor d’Obres i Llicències de data 30 de gener de 2020, es sol·licita
que s’iniciï la tramitació corresponent per dur a terme l’aprovació del Conveni de delegació de
competències de l’Ajuntament de Molins de Rei a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
en relació amb el servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc natural de la
serra de Collserola i del Parc agrari del Baix Llobregat.
En data 31 de gener de 2020, el Cap de Planejament i Gestió Urbanística emet informe
favorable al respecte.
Atès que d’acord amb l’esborrany del conveni l’Ajuntament contribueix als costos del servei
objecte de delegació en la forma que s’especifica a l’annex que s’hi acompanya i el quadre
annex de repartiment de costos del servei, és requisit per a la seva eficàcia la consignació
pressupostària del cost del mateix, que ascendeix a 15.166,70 €/any, pel qual es restava a
l’espera de l’aprovació del pressupost 2020. Essent que el pressupost 2020 no ha estat encara
aprovat, però es preveu la seva pròxima aprovació i interessa així mateix la subscripció del
conveni interadministratiu per a la delegació de competències en matèria de disciplina
urbanística als àmbits del parc natural de la serra de Collserola i del parc agrari del Baix
Llobregat a favor de l’AMB, i
per tal de que es pugui aprovar el pressupost i la delegació de competència en la mateixa
sessió plenària, es proposa aprovar la mateixa condicionat a l’existència de consignació
pressupostària per a l’exercici 2020.
Fonaments jurídics
Primer.- Legislació aplicable
La legislació bàsica aplicable és la següent:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local – LRBRLLlei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic – LRJSP-

Altra normativa d’aplicació:
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Segona.- Consideracions jurídiques
Els municipis exerceixen competències en les matèries compreses a l’article 25.2 de la Llei
7/19085, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local –LRBRL-, en la seva redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local –LRSAL-.
En concret, d’acord amb la lletra a) de l’anterior precepte, el municipi exerceix competència en
matèria d’urbanisme, entre la que es troba la disciplina urbanística.
En relació amb les competències de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’art. 13 de la Llei
31/2010, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estableix que aquest ens local supramunicipal
exerceix les competències que li atribueix aquesta llei, les que li puguin atribuir altres lleis i,
amb prèvia acceptació, les que li deleguin els municipis i altres administracions, i, en concret,
l’art. 36.f) de la Llei 31/2010, preveu que l’AMB exerceixi, per delegació dels municipis, funcions
de protecció de la legalitat i disciplina urbanística, sense perjudici del què estableix l’art. 35 en
cas d’inactivitat dels ajuntaments.
La regulació de la delegació de competències es conté als articles 8 i 9 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que estableixen al respecte:
“8.1. La competència és irrenunciable i s’exercirà pels òrgans administratius que la tinguin
atribuïda com a pròpia, llevat els casos de delegació o avocació, quan s’efectuïn en els termes
previstos en aquesta o altres lleis.
La delegació de competències, les encomanes de gestió, la delegació de signatura i la
suplència no suposen alteració de la titularitat de la competència, encara que sí dels elements
determinants del seu exercici que en cada cas es prevegin.
2. (...).
3. (...).”
“9.1. Els òrgans de les diferents Administracions Públiques podran delegar l’exercici de les
competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració, encara que
no siguin jeràrquicament dependents, o en els Organismes públics o Entitats de Dret Públic
dependents d’aquelles.
(...).
2. En cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a:
a) (...).
b) L’adopció de disposicions de caràcter general.
c) La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes objecte de
recurs.
d) Les matèries en que així es determini per norma amb rang de llei.
3. Les delegacions de competències i la seva revocació hauran de ser publicades en el Butlletí
Oficial de l’Estat, en el de la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons
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l’Administració a la que pertany l’òrgan delegant, i l’àmbit territorial de competència
d’aquest.
4. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació indicaran expressament
aquesta circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan competent.
5. Llevat autorització expressa d’una Llei, no podran ser delegades les competències que
s’exerceixin per delegació.
No constitueix impediment perquè pugui ser delegada la competència per resoldre un
procediment la circumstància de que la norma reguladora del mateix prevegi, com a tràmit
preceptiu, l’emissió d’un dictamen o informe; això no obstant, no es podrà delegar la
competència per resoldre un procediment una vegada que en el corresponent procediment
s’hagi emès un dictamen o informe preceptiu sobre el mateix.
6. La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que li hagi conferit.
7. L’acord de delegació d’aquelles competències atribuïdes a òrgans col·legiats, per a l’exercici
de les quals es requereixi un quòrum o majoria especial, s’haurà d’adoptar observant, en tot
cas, aquest quòrum o majoria.
Tercer.- Procediment a seguir
D’acord amb l’art. 123.1.j) de la LRBRL, correspon al Ple la transferència de funcions o
activitats a altres Administracions Públiques, així com l’acceptació de les delegacions o
encomanes de gestió realitzades per altres Administracions, llevat que per Llei s’imposin
obligatòriament.
D’acord amb el núm. 2 de l’anterior precepte, es requerirà el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres del Ple.
La formalització es realitzarà un cop acordada la delegació de competències a l’Àrea
Metropolitana d Barcelona, mitjançant signatura del corresponent conveni que haurà de ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província
Conclusions
A la vista de quant antecedeix, es formula la següent proposta, condicionada a l’existència
de consignació pressupostària per a l’exercici 2020, per l’import adalt assenyalat :
Primer.- Aprovar la delegació de competència a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de
les funcions referents a la protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la restauració de la
realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i restitució
des danys i perjudicis causats, pel que fa a les infraccions urbanístiques dutes a terme dins les
parts del terme municipal que resten incloses als àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat (Pla
especial de Protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat, DOGC número 4.216 de 10 de
setembre de 2004) i del Parc Natural de la Serra de Collserola (DECRET 146/2010, de 19
d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals
parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, DOGC 29 d’octubre de 2010).
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Segon.- Aprovar el conveni administratiu a subscriure entre aquest Ajuntament i l’Àrea
metropolitana de Barcelona que s’adjunta com annex, en el que s’estableix i concreta l’abast,
règim jurídic i règim de finançament per a l’efectivitat de la present delegació i facultar a
l’Alcaldia per a la signatura del mateix.
Tercer.- Publicar l’acord i el text del conveni administratiu al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i notificar l’acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i
als organismes de gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Els anteriors acords proposats resten condicionats a l’existència de consignació pressupostària
per a l’exercici 2020.
Aquest és el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Vist l’informe emès en data 31 de gener de 2020 pel cap de Planejament i Gestió Urbanística.
Vist l’informe emès en data 27de febrer de 2020 per la Secretaria de la Corporació.
Vist els anteriors preceptes es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la delegació de competència a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de
les funcions referents a la protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la restauració de la
realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i restitució
des danys i perjudicis causats, pel que fa a les infraccions urbanístiques dutes a terme dins les
parts del terme municipal que resten incloses als àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat (Pla
especial de Protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat, DOGC número 4.216 de 10 de
setembre de 2004) i del Parc Natural de la Serra de Collserola (DECRET 146/2010, de 19
d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals
parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, DOGC 29 d’octubre de 2010).
Segon.- Aprovar el conveni administratiu a subscriure entre aquest Ajuntament i l’Àrea
metropolitana de Barcelona que s’adjunta com annex, en el que s’estableix i concreta l’abast,
règim jurídic i règim de finançament per a l’efectivitat de la present delegació i facultar a
l’Alcaldia per a la signatura del mateix.
Tercer.- Publicar l’acord i el text del conveni administratiu al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i notificar l’acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i
als organismes de gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Els anteriors acords proposats resten condicionats a l’existència de consignació pressupostària
per a l’exercici 2020.
Per tot el que ha estat exposat, se sotmet a dictamen de la -Comissió Informativa de ’Àrea de
Sostenibilitat i Territori la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels cords següents:
ACORDS
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Primer: APROVAR la delegació de competència a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
de les funcions referents a la protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la restauració de
la realitat alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i
restitució des danys i perjudicis causats, pel que fa a les infraccions urbanístiques dutes a
terme dins les parts del terme municipal que resten incloses als àmbits del Parc Agrari del Baix
Llobregat (Pla especial de Protecció i millora del Parc agrari del Baix Llobregat, DOGC número
4.216 de 10 de setembre de 2004) i del Parc Natural de la Serra de Collserola (DECRET
146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les
reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, DOGC 29 d’octubre de
2010).
Segon: APROVAR el conveni administratiu a subscriure entre aquest Ajuntament i l’Àrea
metropolitana de Barcelona que s’adjunta com annex, en el que s’estableix i concreta l’abast,
règim jurídic i règim de finançament per a l’efectivitat de la present delegació i facultar a
l’Alcaldia per a la signatura del mateix.
Tercer: PUBLICAR l’acord i el text del conveni administratiu al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i notificar l’acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i
als organismes de gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
Els anteriors acords proposats resten condicionats a l’existència de consignació pressupostària
per a l’exercici 2020.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori amb el punt set de
l’ordre del dia que diu així: aprovació del conveni administratiu de delegació de competències
en relació amb el servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la
Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix Llobregat a subscriure entre l’Ajuntament de
Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I fa l’exposició d’aquest punt el regidor
d’Urbanisme, el Sr. Miguel Zaragoza.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 7.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Veig que en aquest punt hi ha ganes de parlar.
Ràpidament, l’ordre que he vist és Gerard Corredera, Quim i Josep Raventós. Si en volen
pactar un altre...
Sr. Corredera:
No, no, ja està bé, ja parlo jo. Gràcies. Ja està bé, ja. Com comentava el Sr. Zaragoza, és un
acord d’una moció que vam presentar amb un acord que plantejava i que es porta a terme, que
està treballada des de fa molt de temps per altres municipis de dintre l’Àrea Metropolitana i que,
com sabeu, Molins de Rei és un dels tres municipis o dels tres únics municipis que comparteix
Collserola i el Parc Agrari, així que és una molt bona notícia que s’aprovi aquest conveni que
comportarà estalviar recursos i una actuació conjunta. En relació...no, ho deixo aquí, gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Quim Llort.
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Sr. Llort:
Bona tarda. Gràcies. Veiem una bona proposta que una administració com l’AMB assumeixi la
gestió dels espais protegits. Es suposa que hi haurà una entitat tècnica especialitzada en la
protecció de la legalitat urbanística i és molt bona manera de protegir els espais...protegits
d’actuacions irregulars i il·legals. També afavorirà fer-ho de forma més objectiva i que
l’ajuntament quedi al marge de les pressions que es produeixen per part dels infractors.
Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei som partidaris a tenir eines que
garanteixin que, en cas d’accions il·legals, es puguin prendre les accions pertinents i garantir la
qualitat dels espais protegits. Evidentment, també ens agradaria poder tenir un instrument així
per tot el sòl no urbanitzable que sovint és el lloc on hi ha més infraccions urbanístiques i
d’altres tipus que habitualment queden sense resoldre. Votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Sr. Raventós.
Sr. Raventós:
No m’acabo d’aclarir amb aquests micros. Bueno, nosaltres, en tot cas, celebrem el punt, hi
votarem a favor. Creiem que és una bona notícia. Com bé ha explicat el regidor Zaragoza, el
govern anterior ja havia intentat tramitar-ho i no hi havíem sigut a temps i fa pocs mesos
havíem tingut aquesta mateixa discussió arrel de la moció presentada per Molins en Comú que,
si no m’equivoco, va ser votada per unanimitat. El motiu del conveni és l’aplicació de la
disciplina urbanística en els àmbits de terreny que gestiona el Consorci del Parc i el Parc Agrari
i, per tant, jo sempre aprofito l’avinentesa per a recordar que és estrictament en aquest àmbit i,
per tant, allò que queda fora d’aquest àmbits era, és i continuarà sent feina de l’ajuntament. No
vull ara aprofundir molt en aquesta qüestió però, en tot cas, també el govern anterior va estar
avaluant la possibilitat de tenir un equip específic, sòlid i potent de disciplina urbanística dintre
dels serveis tècnics municipals i nosaltres creiem que és una línia que caldria recuperar. En tot
cas, també és important mencionar que és una demanda històrica dels dos òrgans gestors, tant
del Consorci del Parc de Collserola com del Parc Agrari de Molins de Rei, del Parc Agrari del
Baix Llobregat, perdó, i volia dir més coses però ja les diré després en la moció de protecció del
medi natural. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap més torn, si volgués tancar el punt. Si no el vol tancar,
queda tancat i, per tant, passaríem a votació. Votació punt 7.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions
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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)
8.- Concessió administrativa per l’ús privatiu d’espais de domini públic en el Mercat
Municipal
DICTAMEN
APROVACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER L’US PRIVATIU D’ESPAIS DE DOMINI
PÚBLIC EN EL MERCAT MUNICIPAL
Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei és propietari de l’edifici situat al Carrer Rafael
Casanova, on s’ubica el Mercat Municipal als efectes de donar compliment a l’art. 67 lletra b)
del Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC), que exigeix la prestació del servei del mercat municipal
en els municipis amb població superior als 5.000 habitants.
Atès que la gestió de l’equipament abans indicat correspon a l’Àrea de Desenvolupament
Estratègic de la Vila (DEV).
Atès que actualment al Mercat Municipal hi ha 5 establiments, un magatzem i una plaça de
pàrking per a furgó sense ocupar.
Atès que, en data 2 de març de 2020, la directora de mercats va emetre un informe justificatiu
sobre la necessitat d’adjudicar els establiments buits abans esmentats a efectes d’ocupar tots
els mòduls i dinamitzar d’aquesta manera el mercat.
Atès que, en data 3 de març de 2020, el regidor de serveis centrals, el Sr. Miquel Zaragoza
Alonso, va dictar proveïment d’incoació de l’expedient per a la concessió de les parades
buides, el magatzem i de la plaça de furgó.
Atès que, en data 4 de març de 2020, es va signar la memòria justificativa de les concessions
per l’ús privatiu dels 5 establiments, el magatzem i la plaça de furgó per la Directora de
Mercats, amb la conformitat del Cap de Control de Gestió sobre el punt 7 i el vist i plau de la
Directora de FCCT. En concret, la concessió es divideix en 7 lots, té un termini de duració de
10 anys (prorrogable per períodes de 10 anys fins al 7 de maig de 2057) i s’estableixen els
següents cànons (inicial i mensuals):
Cànon inicial:
Lots

M2

Cànon inicial mínim (€)

1 (mòduls 29 i 31)

13,52

4.062,90

2 (mòduls 30 i 32)

13,52

4.062,90
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3 (mòdul 43 central)

6,7

2.031,44

4 (mòduls 6 i 8 centrals)

13,52

4.062,90

5 (mòduls 27 i 28 centrals)

13,52

4.062,90

6 (magatzem núm. 5)

30

5.409,00

7 (plaça furgó núm. 9)

18

2.800,00

Cànon mensual:
Establiments 1a classe

56,48€ (import mensual a aplicar per cada mòdul)

Establiments 2a classe

56,48€ (import mensual a aplicar per cada mòdul)

Establiments 3a classe

39,54€ (import mensual a aplicar per cada mòdul)

Aparcaments de furgó

5,50€ (import mensual)

Magatzems

2,20€ (import mensual)

Atès que és intenció d’aquest Ajuntament procedir a l’adjudicació d’aquestes concessions
administratives per l’ús privatiu d’espais de domini públic en el Mercat municipal de Molins de
Rei.
Atès que l’adjudicació de les concessions no suposa despesa per l’Ajuntament.
Atès que, en data 4 de març, de 2020 s’ha redactat per la TAG de Serveis Jurídics el Plec de
Clàusules Administratives i Tècniques Particulars, que s’adjunta a l’expedient, per a la
concessió administrativa abans descrita, en règim de concurrència, amb caràcter obert i pel
procediment ordinari.
Atès l’informe de l’Interventor accidental, el Sr. Eusebi Valldaura, de data 9 de març de 2020.
Atès l’informe de la Secretària, la Sra. Sandra Castelltort Claramunt, de data 30 d’abril dels
2020. Atès l’informe de l’Interventor accidental, el Sr. Eusebi Valldaura, de data 7 de maig de
2020.
Atès l’informe tècnic per par de la Directora de Mercats amb el vist i plau de la Directora de
FCCT de data 26 de maig de 2020.
Atès l’art. 66 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, que estableix que el plec de clàusules administratives l’aprova el ple de la
corporació, amb l'informe previ del secretari i de l'interventor, i s'han d'exposar al públic en el
tauler d'anuncis i en el BOP de la província per un termini de 30 dies com a mínim, en el qual
es poden formular reclamacions i al·legacions. En el mateix acord s'ha d'aprovar la
convocatòria del concurs, si bé l'anunci de licitació s'ha d'ajornar fins que hagi transcorregut el
termini d'informació pública sense reclamacions o al·legacions.
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Atès l’art. 60.1 del mateix reglament, que disposa que correspon al ple l’atorgament de les
concessions, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, quan s'atorguin per més de 5 anys i la quantia dels béns de domini públic sigui
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Atès l’informe proposta firmat en data 12 de juny de 2020 per directora de Fira, Comerç,
Consum i Turisme, informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per
l’assessora jurídica en data 12 de juny de 2020 i informat econòmicament de manera favorable
i sense observacions per l’interventor accidental en data 12 de juny de 2020.
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Desenvolupament Estratègic de la Vila la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels
acords següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient per a l’adjudicació de les concessions demanials de 7 lots del
Mercat Municipal mitjançant procediment en règim de concurrència, amb caràcter obert i pel
procediment ordinari.
Segon.- Aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que han de regir l’adjudicació de les concessions demanials abans
esmentades.
Tercer.- Ordenar l’exposició pública del plec de clàusules de referència, per un termini de 30
dies hàbils, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPB, als efectes de la presentació
d’al·legacions i/o reclamacions. Si no se’n presenten, el plec quedarà automàticament aprovat
amb caràcter definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.
Quart.- Aprovar la convocatòria del concurs públic per a la concessió demanial dels diversos
espais del mercat abans esmentats, supeditada a la no presentació d’al·legacions contra el
plec de clàusules.
Cinquè.-. Publicar la convocatòria del concurs públic mitjançant anunci en el perfil del
contractant, una vegada els plecs estiguin aprovats definitivament, als efectes de presentació
de les proposicions durant el termini de 30 dies naturals, comptats des de la seva publicació.
Sisè.-. Delegar a la Junta de Govern Local la facultat d’ampliar, en el cas que fos necessari, el
termini de presentació de pliques per 30 dies addicionals.
Setè.- Traslladar aquests acords a Intervenció, Rendes i Tresoreria, així com als Negociats de
Serveis Socials i Serveis Generals, als efectes que s’escaiguin.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila, el
punt 8, Concessió administrativa per l’ús privatiu d’espais de domini públic en el Mercat
Municipal i faria l’explicació d’aquest punt el regidor de Mercat, el Sr. Pep Puiggarí. Endavant.
Sr. Puiggarí:
Presenta el punt 8.
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Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Sr. Quim Llort, endavant.
Sr. Llort:
Gràcies. És molt important pel comerç de Molins de Rei i per les persones que els sustenten
que els locals comercials no estiguin buits i que totes les parades del mercat estiguin
adjudicades. En el cas dels locals comercials, està clar que l’ajuntament té dificultats per trobar
les mesures ideals que fomentin la ràpid obertura de nous serveis o negocis però, en el cas de
les parades del mercat, el que sí que pot fer el govern és treure de forma periòdica el concurs
d’adjudicacions de parades buides del mercat. Ara feia quatre anys que no s’obria un concurs
d’aquest tipus per això, mentre hi hagi parades buides, entenem que incloure aquest punt cada
quatre o sis mesos no hauria de ser problemàtic, ja que omplir les parades ara buides ha de ser
la prioritat de qualsevol govern municipal i han de ser adjudicades a través d’un concurs públic.
Creiem adequat que cada vegada que surti el concurs vagi acompanyat de la publicitat
pertinent (xarxes socials, anuncis al mercat, etcètera) perquè arribi la informació als possibles
interessats. També seria molt positiu facilitar, en la mesura del possible, els tràmits que han de
fer els que vulguin concursar, posant a disposició les eines de les que disposi el mercat
municipal per ajudar-los en els tràmits. D’altra banda, si entem en el procediment de les
adjudicacions, volem deixar clar que no ens agrada ni trobem adequada l’adjudicació directa,
entenem que desvirtua el procés. Si el govern assumeix el compromís de portar al ple el
concurs de forma periòdica, l’adjudicació directa perd el sentit. La cessió temporal no sembla
molt millor, quin sentit té acordar la cessió d’un any amb la possibilitat de prorrogar-lo un any
més? Què passa quan acaben els dos anys de cessió? Finalment i no menys important, cal
parlar dels criteris objectius, en concret, el punt de patrocini del Pla de dinamització de Molins
de Rei centre comerç. Adjudicar una parada a qui en pagui més diners no és un barem objectiu
malgrat que es digui que els diners obtinguts serviran per a patrocinar el Pla de dinamització.
Imaginem que el Bot-Mol i l’Associació de venedors del mercat ja participen també en aquest
pla de manera que els seus integrants també hi col·laboren. Creiem que no s’ha de barrejar
l’obtenció d’una parada amb el finançament de la dinamització del comerç a la vila. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si volgués cloure aquest primer torn, Sr. Puiggarí.
Sr. Puiggarí:
Sí, simplement per aclarir una mica els comentaris. Aquesta proposta és una proposta que està
treballada conjuntament entre el govern municipal, bueno, no treballada conjuntament, jo crec
que dona sortida a una demanda de fa molt temps de la pròpia Associació de venedors del
mercat, o sigui, no és la millor solució que segurament tindríem? Doncs, jo a vaig dir que
segurament no però, al final, tenim, l’administració pública ha de garantir uns drets i uns
deures, això fa que els processos a vegades no siguin lo ràpids que han de ser o ens agradaria
ser o hem de ser per donar sortida perquè, en aquest cas, les parades del mercat no estiguin
buides i aquí intentem buscar una solució per intentar acontentar tothom i donar possibilitats a
una preocupació molt gran que ens han transmès l’Associació de venedors del mercat. La
solució de treure periòdicament cada quatre o sis mesos és una solució, segurament, amb tota
la bona intenció del món però, com saben, els recursos són finits. Al final, dedicar recursos
jurídics a anar traient concursos periòdicament en això no és una solució viable, com entendrà
en el moment que vostè tingui l’opció de governar a Molins de Re, veurà que això no és
possible. És una proposta amb tota la bona fe del món però ja li dic que no és viable, no és
realista. També preguntava el dubte de què passa si aquesta pròrroga és d’un any més un any,
doncs, passa que s’acaba i que nosaltres en aquest temps hem hagut d’haver tret un concurs
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estàndard perquè aquesta persona, aquesta gent o aquests interessats tinguin l’adjudicació
que és de precària, doncs, definitiva, com la tenen els altres interessats. i això, realment,
aquesta adjudicació té un límit de temps, que jo crec que al final això és una mesura que està
bé, que és una mica el dubte que es va generar a la comissió perquè no sigui eterna i en un
període relativament curt hagi de passar un procés, el procés estàndard d’adjudicació. A partir
d’aquí, j crec que els dubtes, més o menys, ja els hem resolt, la voluntat crec que és bona, és
una proposta, ja et dic, treballada amb l’ Associació de venedors del mercat i amb el Bot-Mol
també. En aquest cas, també mostrava la preocupació, per tant, jo crec que donem sortida a
una problemàtica que fa temps que s’arrossega.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no hi ha ningú que demani la paraula, passaríem a la votació d’aquest punt.
VOTACIO:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

Vots en contra

Abstencions

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

17

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 17 vots
a favor del PSC (7), JxM (4), CUP (3), Molins Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1), i 3
abstencions d’ERC (3)
9.- Aprovar les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la
reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Ara passaríem al punt 9 que és aprovar o l’aprovació de les bases reguladores específiques de
la convocatòria d’ajuts per a la reactivació dels autònoms, microempreses i centres especials
de treball. Faria la presentació d’aquest punt el Sr. Jordi Pradell. Endavant.
Sr. Pradell:
Sí, Sr. Alcalde, jo tinc un dubte, tindria una qüestió de procediment en el sentit de que hi ha
l’aprovació de les bases però penso que hi ha esmenes presentades que no sé si entren. No sé
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com funcionaria. No sé si s’han retirat, si són vigents les esmenes, no sé si s’han d’explicar
abans, no sé si les esmenes es discutiran després. Tinc aquesta dificultat.
Sr. Alcalde:
El costum que faríem és fem la presentació del dictamen fet per la Comissió Informativa,
entenc que són esmenes de l’oposició, per tant, des d’aquest punt de vista, segur que el grup
que ha presentat l’esmena la pot explicar en el format del debat i, si cal, després el govern ja
farà la deliberació si s’accepten o no aquestes mocions i, per tant, com queda el dictamen
posterior.
Sr. Pradell:
Perfecte.
Sr. Alcalde:
Secretari, entenc que anem bé, no? Molt bé, doncs, endavant.
Sr. Pradell:
Presenta el punt 9.
Sr. Alcalde:
Doncs, ara sí, s’obriria el torn d’intervencions. Gràcies, regidor. Sr. Carles Ros, endavant. Jo,
amb tots els respectes, jo abans... (veus) No, no, Ana, que no tinc cap problema. Jo he dit
abans una cosa, no m’heu rectificat i ara per això demano les paraules. Ana, que no tinc cap
problema, que no passa res. Endavant, qui hagi presentat les esmenes que les presenti i les
expliqui.
Sra. Aroca:
Sí, un moment, les estic buscant. Òbviament no llegiré totes les esmenes perquè hem
presentat esmenes a molts punts d’aquestes bases. Entre elles, unes esmenes que no tenen a
veure amb la propostes que havia fet el company de la CUP, això és la proposta que va fer ell i
ja se li va donar la resposta. Sí que fem unes esmenes gairebé barreja tecnicopolítiques
intentant millorar aquestes bases. S’ha de remarcar que són unes esmenes parcials, que no
són unes esmenes a la totalitat de les bases. A veure, creiem que les milloren, per exemple,
baixem l’import de 2.500 a 1.500. Definim a qui se li pot donar aquestes subvencions perquè hi
ha inconcreció, creiem, en els possibles subjectes que poden rebre aquestes subvencions i el
motiu. I, bueno, jo crec que el que fem també és que creiem que no queda prou clar com s’ha
d’acreditar el que les entitats, les empreses hagin d’haver suspès la seva activitat econòmica i,
per tant, creiem que millorem aquesta inconcreció. També trobem que hi ha incongruència i
contradicció entre els períodes assenyalats dels punts 4.2, 4.5 i en alguns més amb el període
assenyalat al punt 5è i, per tant, això també ho esmenem. I, després, creiem que és
incongruent fixar el període de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2021 quan el
crèdit del pressupost no estarà vigent perquè sabem que ara hi haurà un període d’exposició
pública i que el pressupost no estarà definitivament aprovat, a més de considerar-se un termini
excessivament llarg. És a dir, la nostra intenció és millorar aquestes bases reguladores amb la
presentació d’aquestes esmenes. La millora s’ampliarà en el període d’exposició pública
perquè, segurament, presentarem noves al·legacions perquè, torno a dir el que he dit abans en
el debat de pressupostos, que aquestes bases ja van entrar com a qüestió sobrevinguda a la
comissió informativa per la qual cosa tampoc hem tingut, amb un plenari tan carregat com
aquest i de continguts tan importants, temps com per poder-les valorar en tota la seva totalitat.
Per tant, creiem que aquestes bases amb les nostres esmenes milloren els principis d’igualtat,
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de transparència, de publicitat que són tan necessaris quan parlem de subvencions. Esperem
que la resta de grups estiguin d’acord i votin la seva incorporació i també que el govern ho faci.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Bueno, senyor...entenc que...
Sra. Aroca:
Jo crec que s’han de votar primer les esmenes i ja, quan estigui clara la proposta, llavors, ja es
vota, ja es debat.
Sr. Alcalde:
Teniu raó, jo crec que ara us respondrà el senyor regidor ponent i...
Sr. Pradell:
Bé, podem valorar les esmenes. Jo tinc resposta a cadascuna d’elles. Potser sí que valdria la
pena que tinguéssim una...ho parléssim i coneguéssim més en profunditat el perquè de cada
cosa però, si m’ho permeteu, us diria que tècnicament són unes bases molt treballades, molt
ben treballades. Jo també us hauria de dir que alguna de les propostes que feu no tenen, són
una miqueta sui generis, que tampoc...estan una miqueta fora de la realitat. Sí, ho deixem, ho
deixem, doncs, i... Ah! bueno, ho deixem sobre la taula i ho deixarem per més endavant.
Sr. Alcalde:
El que s’està dient és que el govern ara mateix us proposa deixar sobre la taula aquest punt,
abordar el debat de les esmenes, abordar el debat conjunt de la convocatòria, no continuar ara
mateix el debat, donar-nos aquest temps pel ple de juliol i mirar d’aprofundir entre tots aquest
debat. (veus) És que ara mateix el que estaríem fent és deixar-ho sobre la taula i, per tant,
[Inintel·ligible, 02:48:14] el debat i, Carles, si us sembla, el debat segur que el podem fer en
reunions pertinents i, per tant, podrem avançar. Si finalment s’incorpora o no s’incorpora, segur
que el que anaves a dir ho podràs fer el mes de juliol quan fem el debat. Ar mateix deixaríem
sobre la taula aquest punt, d’acord? Ho dic, no, Carles, a veure, és que procedimental per
deixar-ho clar. Un segon...
Sr. Ros:
Entenc el que vols dir de procedimentalment. També, ho deia en el sentit de que s’ha pogut
exposar el grup ponent i el govern, un grup de l’oposició i els altres no hem pogut parlar ni tan
sols d’aquest punt que volíem dir de tot...
Sr. Alcalde:
Carles...
Sr. Ros:
Ja entenc què vols dir però pel dret a la intervenció política...
Sr. Alcalde:
No, no, però [Inintel·ligible, 02:48:53] Precisament avui que has tingut cinc minuts més en el
segon torn de pressupostos però no, el que estem. No, no, Carles, Carles, el que estem dient,
a veure una cosa, és que el primer que faríem era el debat de l’esmena, com que ja no
acceptem, o sigui, ja deixem sobre la taula el debat de l’esmena, ja no cal posicionar-se en el
debat de la convocatòria. D’acord.
Aquest punt es queda sobre la taula.
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D- ALTRES
15.- Qüestions sobrevingudes
15 a).- Qüestions Sobrevingudes.- Aprovar l’adhesió a la declaració-manifest per al dia
mundial de les persones refugiades, el 20 de juny de 2020
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres presents,
la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
PROPOSTA
Atès que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ens han fet arribar la
Declaració Manifest per al Dia Mundial de les persones refugiades, Molins de Rei com a
municipi Soci del Fons Català de cooperació, com a Ciutat Defensores de Drets Humans i com
a Ciutat Refugi i ciutat lliure de prejudicis envers a les persones migrades i refugiades i ciutat
educadora per la pau ens sumem a la declaració ja que no es pot permetre que actualment
estem veient com milions de persones fugen en busca d’asil polític cap a altres països, però la
construcció de tanques o els acords amb països com Turquia no han frenat la fugida de les
persones cap a altres països en busca d’asil i protecció internacional.
Aquesta crisi humanitària no ha acabat, continuen els murs, les concertines, els camps, els
desplaçaments forçats, la violació de drets, les deportacions, els centres d’internament i tants
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altres dispositius que atempten flagrantment contra la llibertat de les persones que fugen per
aquest motiu i des del Fons Catala de Cooperació al Desenvolupament us fem arribar la
següent declaració:
“Declaració- Manifest del FCCD per al dia mundial de les persones refugiades
El municipalisme català segueix treballant en defensa dels drets de les persones
refugiades
Vivim moments excepcionals a causa d’una pandèmia que ens ha canviat les vides. Els
moments d’excepcionalitat haurien de servir perquè les societats decideixin com volen conviure
i quines conquestes col·lectives no són negociables, i en el nucli mateix dels drets humans que
cal protegir i preservar es troba el dret d’asil. La protecció de les persones que cerquen refugi
és la clau de volta del sistema internacional dels drets humans, i una societat que defuig
d’aquesta responsabilitat gira l’esquena a qualsevol anhel de justicia.
Quatre anys després de l'acord entre la Unió Europea i Turquia, el context ha canviat. D'una
banda, Turquia amenaça en deixar d'exercir com a estat guardià de les fronteres europees i el
seu president el mes de febrer va proclamar una política de fronteres obertes com a forma de
pressió sobre la UE. D'altra banda, han augmentat considerablement les arribades irregulars a
les costes gregues. A la lentitud i col·lapse de el sistema d'asil a Grècia, se li ha sumat
l'amuntegament, la insalubritat i la inseguretat en els camps de refugiats. Aquests quatre anys
d'acord posen de manifest que les polítiques de contenció (dins i fora de la UE) no funcionen i
que qualsevol política migratòria que pretengui ser efectiva ha de prendre en consideració les
vides que queden als marges.
Per altra banda, la pandèmia de la Covid-19 ha suposat un dràstic increment de les
vulneracions dels drets en les fronteres exteriors de la Unió Europea. Setmanalment les poques
ONG que han pogut seguir treballant sobre el terreny, són testimoni de devolucions en alta mar
que posen en perill la vida de nombroses persones, infants i famílies senceres. Es denuncien
també detencions il·legals, expulsions col·lectives i sense cap tipus de procediment
administratiu, així com l’ús indiscriminat de la violència per part de cossos policials i de
guardacostes. Aquests tractes degradants es deriven també de la massificació i les condicions
inhumanes amb les que sobreviuen milers de demandats d’asil confinats en centres de reclusió
i d’acollida. En aquest context les expressions de xenofòbia i racisme no han parat de créixer i,
a mesura que queden impunes, van guanyant terreny social.
I mentre el nombre de morts a la Mediterrània segueixen creixent amb rutes cada dia més
insegures, veiem com els governs d’alguns països membres de la UE apliquen polítiques de
mà dura i vulneració de drets en frontera, mentre que d’altres s’inhibeixen. Davant la
cronificació d’aquesta situació, podem constatar que l’emergència no s’ha acabat i que
continuen ben vives les raons per les quals el municipalisme català es va mobilitzar des de
2015 per respondre a la demanda de suport de les organitzacions que treballen per donar
assistència a les persones que cerquen protecció internacional i refugi.
Conscients del que ens juguem com a societat, i amb la voluntat d’ajudar a expressar una
consciència col·lectiva diferents a la que fins ara han mostrat els estats, des del municipalisme
català, donem suport a la campanya #MónLocalRefugi promoguda pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i ens comprometem a seguir aportant recursos a la campanya
del Fons Català adreçada a pal·liar el patiment humà en les rutes de fugida i en els països de
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primera acollida; i, a casa nostra, al desplegament d’accions de sensibilització i denúncia
davant d’aquesta situació.
Barcelona, 20 de juny de 2020.”
Per tot això, es proposa que el Ple acordi:
Primer.- Aprovar l’adhesió a la Declaració Manifest per al Dia Mundial de les persones
refugiades, el 20 de juny de 2020, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Segon.- DONAR DIFUSIÓ d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
PRESENTACIONS I DELIBERACIONS
Doncs, amb aquesta qüestió hauríem arribat al punt de mocions però hi ha un acord de Plens
de passar als aspectes sobrevinguts abans del de les mocions. En aquest sentit, hi ha un
primer punt que seria el punt...el que fos, ara, ja saben que jo a nivell numèric a nivell de l’ordre
del dia em perdo, que el presentaria la regidora Jessica Revestido que és sobre la moció del
Fons Català de Cooperació i Desenvolupament en motiu del Dia del Refugiat.
Sra. Revestido:
Un moment, és que en tinc un i no sé si és l’últim. Perdoneu.
Sr. Alcalde:
Si no, tenim un altre tema i podem avançar...
Sra. Revestido:
Sí, sí, avança.
Sr. Alcalde:
D’acord, doncs, si els sembla, com que hi ha...ja està. D’acord.
Sra. Revestido:
Presenta el punt 15.1.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Núria Garriga, endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup municipal d’Esquerra Republicana Acord Municipal ens adherim a la
declaració del manifest per donar suport a les persones refugiades tot i que es va celebrar el
dia 20 de juny. Des d’aquesta àgora volem afegir-nos a la denúncia de la vulneració de drets
dels refugiats. Voldríem pensar que no som còmplices d’aquesta barbàrie. La Covid-19 ha
posat el focus en la pandèmia i ha oblidat les gran injustícies del món. Cal que les institucions
fem de portaveu de la situació de les persones refugiades i adoptem el compromís d’anar més
enllà del manifest. Molins de Rei va ser dels primers municipis que va creure que podíem
treballar plegats per la solidaritat i la cooperació des del municipalisme, a través del Fons
Pàg. 138/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

Català de Cooperació i Desenvolupament, era a finals dels 80. Jo mateixa vaig tenir l’honor de
representar a l’ajuntament de Molins de Rei a la Junta del Fons Català de Cooperació a
començaments del 2000. L’ajuntament també ens vam agermanar amb Lorca i Chinandega,
Chinandega, concretament al 93, i per això també acollim nens i nenes sahrauí fa més de 25
anys. Portem aquesta sensibilitat en el nostre ADN, primer, les persones.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Núria. Endavant, Estefania.
Sra. Castillo:
Gràcies. La CUP votarem a favor de l’adhesió a aquesta declaració però, abans, ens
agradaria dir algunes coes. Després de llegir la declaració, trobem a faltar que es faci
referència a algunes qüestions. D’una banda, cal assenyalar directament a un Estat espanyol
que ha estat condemnat per la seva pròpia justícia per incomplir amb les seves obligacions
respecte als refugiats de guerra. Recordem que només han arribat aproximadament uns 3.000
dels 20.000 refugiats que l’Estat espanyol havia d’acollir. D’altra banda, es parla de racisme i
xenofòbia sense posar el focus sobre els moviments d’extrema dreta que cada vegada estan
agafant més força tant als països europeus com que fan frontera amb Turquia i que, per tant,
reben un major influx de refugiats, com el propi Estat espanyol i arreu d’Europa. Una extrema
dreta que genera i alimenta un odi irracional cap a les persones migrades, ja siguin refugiades
o no, i que en els últims temps hem vist com això s’ha traduït encara més en agressions de tota
mena contra aquest col·lectiu vulnerable. Per tot plegat, considerem que cal incidir en les
necessitats de combatre-la activament, fer pedagogia i desmuntar els mites que difonen i que
fan mal i que fan tan de mal als nostres pobles. En el cas de Molins de Rei, tenim la
responsabilitat de decidir quin paper volem jugar nosaltres en aquest sistema, així com de
veure de quina manera podem contribuir a que una persona migrada refugiada no sigui sinònim
de ser una persona amb la vida tacada. Cal que des de l’ajuntament puguem ajudar a
regularitzar la seva situació. Quan arriben, sabem que tenen facilitat per aprendre la llengua i
per tenir un plat a taula però no hi ha facilitats per ser un habitant i un resident legal un cop
arribes a Catalunya i aconseguir un permís de treball són aspectes molt difícils d’aconseguir.
Cal facilitar l’empadronament i vetllar perquè el procés que han de seguir aquestes persones
no sigui estar tres anys arraigades al territori sense poder treballar de forma legal, perquè això
és algo que cap de nosaltres podríem sostenir. És vital que tinguem aquesta conscienciació
social en clau d’oportunitat en tots els àmbits de la vida (salut, laboral, educació), com ho és
ara mateix el feminisme, i tenir en compte els desavantatges que comporta viure en
determinades situacions de pobresa. Per últim, no podríem acabar la nostra intervenció sense
lamentar que el govern municipal que acaba d’aprovar uns pressupostos on s’ha retallat fins a
un 34% la partida de Cooperació i Solidaritat i és cert que ha mantingut el mateix pressupost
per les accions i subvencions de projectes presentats per les ONG però, quan mires una mica
més amunt del document, veus...hala! Et trobes que han retallat un 58,9 en activitats
d’educació, sensibilització i participació i no hem d’oblidar que l’educació i la sensibilització de
la població és un eix fonamental a l’hora de garantir una conscienciació social efectiva sobre la
realitat vital de les persones migrades, tant si se les considera jurídicament refugiades o no,
una conscienciació social que, entre altres factors, juga un paper clau a l’hora d’assegurar una
bona integració d’aquestes persones a les nostres comunitats i una coexistència harmoniosa i
pacífica en el sí de les mateixes. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si no n’hi ha cap i la regidora volgués tancar el torn d’intervenció.
Sra. Revestido:
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Sí. Només...jo només dir que agraeixo que tot el consistori ens sumem a aquest manifest.
Aprofito per a comentar que el tema de sensibilització, educació, Molins ho porta treballant des
de fa molt anys, sobretot amb la campanya “Contra Rumors” que es pot visitar actualment a la
web contrarumors.cat i, bé, des de Molins, a part de l’adhesió a aquest manifest, vam fer un
acte, un petit acte aquest dilluns passat a Ràdio Molins de Rei, on ens vam sumar a la diada
internacional, Dia Mundial del Refugi, vam fer una entrevista al [Inintel·ligible, 03:02:21] , un
jove molinenc d’origen sirià que fa més de quatre anys que viu a Molins. És un noi que ha
participat en diferents activitats aquí a molins i als tallers Contra Rumors que es fan als instituts.
Només donar les gràcies i bon vespre.
Sr. Alcalde:
Passarem a la votació però no abans sense, que m’ho ha fet recordar el Josep i anàvem molt
ràpid, al ser sobrevingut, primer, hem de fer una votació per acceptar la incorporació d’aquest
punt al ple. representa que ho hauríem d’haver fet abans i ara passarem a la votació del ple.
Per tant, primer de tot la votació per la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia. Votació. I
ara, fet el debat, passaríem a la votació. Votació punt 15.1

VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat dels
membres presents.
15 b).- Qüestions Sobrevingudes.- Aprovació del pla de viabilitat de Molins Energia, sl.
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:
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Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres presents,
la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
PROPOSTA
Vist l’informe del Negociat de Serveis Generals de data 15 de juny de 2020 que diu
textualment:
“Vist que l’Ajuntament és soci majoritari de la empresa pública Molins Energia, sl (75,71 % del
capital social de l’empresa) que es va constituir, prèvia aprovació dels seus estatuts i
constitució efectuada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 28 de maig de 1998, el 16
de juliol de 1998 davant el Notari Rafael Martínez Díe amb protocol 1196 i ratificada en data 14
de gener de 1999 pel Notari Antonio Clavera Esteva amb número 25 de protocol, com a
societat de responsabilitat limitada amb l’objecte de gestionar el servei públic consistent en la
construcció, administració i explotació de les instal·lacions d'aigua calenta sanitària i calefacció
al polígon d'habitatges "La Granja de Molins de Rei".
Vist que el capital social de Molins Energia,sl és de titularitat pública segons detall:
75,71 % Ajuntament de Molins de Rei
16,22 % Àrea Metropolitana de Barcelona
8,07 % Empresa de promoció i localització industrial de Catalunya,sa(Avançsa) que és una
societat de capital 100% de la Generalitat de Catalunya.
Vist que com aquesta societat no desenvolupa cap activitat, el Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària que es va dur a terme el 19 de juliol de 2018 va acordar aprovar el canvi de l’objecte
social de la societat Molins Energia, SL, per tal de que pogués esdevenir un mitja propi
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personificat de l’Ajuntament de Molins de Rei per la prestació de qualsevol servei municipal que
s’escaigui, previ l’encàrrec corresponent.
Vist que s’han formulat els comptes de la societat de l’any 2019, resultant que té uns resultats
negatius d’exercicis anteriors a l’any 2019 de 1.028.566,06 € i que a l’any 2019 el resultat
negatiu després d’impostos ha estat de 21.917,42 € donant lloc a uns resultats negatius
acumulats per a l’any 2019 de 1.050.483,48 €

Resultat exercicis anteriors =

-1.028.566,06

Resultat exercici 2019 =

-21.917,42

Resultat acumulat =

-1.050.483,48

Per altra banda el balança de situació de la societat de forma abreujada és el següent:

Actiu no corrent

90.170,18

Actiu corrent

255.878,22
TOTAL ACTIU

Patrimoni net
Passiu no corrent
Passiu corrent
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

346.048,40
-73.945,99
18.091,99
401.902,40
346.048,40

Vist que l’Ajuntament és el creditor més important de la societat, en dos conceptes:

Deute assumit en el conveni per la sortida
de Cassa Aigües Depuració,slu
Préstec concedit a la societat
TOTAL DEUTE AMB AJ UNTAMENT

292.106,41
115.000,00
407.106,41

Vist que l’Ajuntament en la sessió plenària celebrada el 22 de febrer de 2018 va acordar:
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Primer.- Aprovar la compravenda de les participacions de la Societat Molins Energia SL, a nom
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, corresponent al 16,22% del total del capital social, pel
valor total d’1 euro, i de les participacions a nom de Empresa de Promoció i Localització
Industrial de Catalunya, S.A.U., corresponent al 8,07% del total del capital social, pel valor total
d’1 euro.
Segon.- Supeditar l’execució de l’acord anterior a l’obtenció de l’informe preceptiu no vinculant
per part de la Direcció General de Política financera (òrgan de tutela financera) i de
l’autorització de la Direcció General d’Administració Local, ambdues de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu no vinculant a la Direcció General de Política financera,
assegurances i tresor del Departament d’Economia i Coneixement, i la preceptiva autorització a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, ambdós de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Aprovar el Pla de Viabilitat previst a l’exercici 2018 de la Societat Molins Energia SL,
que es reflecteix en el quadre “Previsions d’estats financers”, i que es basa en les següents
accions:
Futura aportació econòmica municipal en l’exercici 2018, d’import 80.000.- euros.
Condonació del deute que té la Societat a favor de l’Ajuntament, d’import de
292.106,42.euros, que es deriva del deute assumit per aquest en de la sortida de la Societat
de
l’empresa CASSA AIGÜES DEPURACIÓ, S.L. Unipersonal.”
Vist que en data 14 de maig de 2018 el director general de la Direcció General de Política
Financera , Assegurances i Tresor va signar l’informe desfavorable a l’adquisició de 29.770
participacions socials de la societat de Molins Energia,sl, per manca d’un pla de viabilitat de
l’activitat de la societat.
Vist que el Consell d’Administració de Molins Energia,sl en la sessió duta a terme el 21 de maig
de 2020 va aprovar el pla de viabilitat de la societat fonamentat en l’encàrrec de gestió com a
mitja propi personificat de l’Ajuntament de tres activitats, manteniment Jardineria, manteniment
Jocs infantils i anàlisi jurídic, econòmic i financer de serveis a prestar per societat, amb les
següents dades:
MANTENIMENT JARDINERIA
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CONCEPTE
MA D'OBRA
EQUIPS DE TRACTAMENT FITOSANITARI
EQUIP D'ESPORGA
VEHICLES I MAQUINÀRIA
MATERIALS DIVERSOS
PERSONAL DE CEOBALL
LLOGUER NAU PER PRESTAR SERVEIS
DIRECCIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
- Gerent
- Administratiu
-Gestoria comptable i fiscal
-Assegurança RC

MOLINSENERGIA
ANUAL
283.589,29
0,00
0,00
49.631,32
13.800,00
15.000,00
20.000,00

48.318,99
0,00
12.614,40
700,80

REPOSICIÓ JOCS INFANTILS
TOTALDESPESES
MARGE MOLINS ENERGIA (4%DESPESES)
TOTALDESPESESJARDINERIAFINAL

443.654,80
0,00
443.654,80

CONSIGNACIÓ PRESSUP. SERVEI JARDINERIA

444.000,00

TOTALINGRESSOS

444.000,00

DIFERENCIALINGRESSOS- DESPESES

345,20
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MANTENIMENT JOCS INFANTILS

MOLINSENERGIA
CONCEPTE
MA D'OBRA
MANTENIMENT CORRECTIU
MANTENIMENT PREVENTIU

DIRECCIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
- Gerent
- Administratiu
-Gestoria comptable i fiscal
-Assegurança RC

ANUAL
23.847,33
3.000,00

3.392,26
885,60
49,20

REPOSICIÓ JOCS INFANTILS
TOTALDESPESES
MARGE MOLINS ENERGIA (4%DESPESES)
TOTALDESPESESJARDINERIAFINAL

31.174,39
0,00
31.174,39

CONSIGNACIÓ PRESSUP. MANT. JOCS INFANTILS

32.500,00

TOTALINGRESSOS

32.500,00

DIFERENCIALINGRESSOS- DESPESES

1.325,61
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ANÀLISI JURÍDIC, ECONÒMIC I FINANCER DE SERVEIS A PRESTAR PER SOCIETAT

MOLINSENERGIA
ANUAL

CONCEPTE
Servei d'anàlisi,jurídic, econòmic i financer dels
possibles serveis/activitats a prestar per Molins
Energia durant l'any 2021

13.500,00

DIRECCIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
- Gerent
-Gestoria comptable i fiscal
-Assegurança RC

17.237,08
4.500,00
250,00

TOTALDESPESES
MARGE MOLINS ENERGIA (4%DESPESES)
TOTALDESPESESSERVEI ENCOMANAT

35.487,08
1.419,48
36.906,57

CONSIGNACIÓ PRESSUP.

37.000,00

TOTALINGRESSOS

37.000,00

DIFERENCIALINGRESSOS- DESPESES

93,43

El resum del pla de viabilitat seria:

Costos
Servei de Jardineria

Ingressos

443.654,80 444.000,00

Diferència
345,20

Manteniment Jocs infantils

31.174,39

32.500,00

1.325,61

Servei estudi serveis a prestar ME 2021

36.906,57

37.000,00

93,43

TOTALS= 511.735,76 513.500,00

1.764,24

Aquests estudis s’han fonamentat en els informes tècnics dels costos del servei de
manteniment de jardineria i manteniment de jocs infantils del coordinador provisional de l’àmbit
d’Espai Públic.
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Vist que l’Ajuntament té la consignació pressupostària en el projecte de pressupost de l’any
2020 per fer l’encàrrec de gestió a Molins Energia d’aquests serveis a partir del mes d’octubre
amb les quanties següents:

Org. Subpr. Econ.

Aplicació Pressupostària

Consign. 2020

4300 153106 47000 Transf.Molins Energia jocs infantils

8.125,00 €

4320 171101 47000 Transf.Molins Energia jardineria

111.000,00 €

2050 922101 47900 Transferència corrent Molins Energia S.L.

37.000,00 €

Vist que el pla de viabilitat de l’empresa és imprescindible per poder contractar un responsable
de la gestió de l’empresa i poder adquirir les participacions de la resta de socis no municipals.
Vist que a més del pla de viabilitat, cal restablir l’equilibri patrimonial de la societat atesa la xifra
negativa del patrimoni net al tancament de l’exercici 2019, -73.945,99 €, ja que és una de les
causes de dissolució de la societat tal i com estableix l’art. 363.1.e) del Reial Decret Legislatiu
1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.
El restabliment de l’equilibri patrimonial s’hauria d’efectuar mitjançant una operació societària
anomenada, operació acordió, que implica la reducció i ampliació de capital social simultani per
compensar les pèrdues d’exercicis anteriors; aquesta operació es troba regulada a l’article 343
del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
societats de capital, i en tot cas s’hauria d’efectuar una vegada l’Ajuntament disposi del 100%
del capital social.
És per tot el que ha estat exposat que s’informa, a criteri del sotsasignant, que el ple de
l’Ajuntament hauria d’adoptar els acords que s’exposen a continuació per tal de que la societat
Molins Energia,sl pugues iniciar l’activitat com a mitja propi personificat de l’Ajuntament de
Molins de Rei, així com per adquirir les participacions socials d’altres socis
Primer.- Aprovar el pla de viabilitat de la societat Molins Energia,sl, que s’annexa, fonament en
la prestació de tres serveis com a mitja propi personificat de l’Ajuntament, detallats
anteriorment, i que el resum econòmic dels mateixos seria:

Costos
Servei de Jardineria

Ingressos

443.654,80 444.000,00

Diferència
345,20

Manteniment Jocs infantils

31.174,39

32.500,00

1.325,61

Servei estudi serveis a prestar ME 2021

36.906,57

37.000,00

93,43

TOTALS= 511.735,76 513.500,00

1.764,24

Segon.- Aprovar les operacions societàries que s’escaiguin, operació acordió de reducció i
ampliació capital social simultani regulat a l’article 343 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, per restablir l’equilibri
patrimonial de la societat Molins Energia,sl, una vegada l’Ajuntament disposi del 100% del
Pàg. 147/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

capital social, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors, així com altres partides del
balanç que siguin necessàries.
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu no vinculant a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la
preceptiva autorització a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la
Presidència, ambdós de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder executar l’adquisició de
les participacions de la Societat Molins Energia SL acordada en el Ple del 222 de febrer de
2018.
Quart.- Notificar aquest acord a la societat Molins Energia, sl i a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, com a titular del 16,22% del total del capital social, i a l’Empresa de Promoció i
Localització Industrial de Catalunya, S.A.U., com a titular del 8,07% del total del capital social.
Cinquè.- Trasl.ladar aquests acords als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i a l’àmbit d’espai
públic.”
Vist l’informe d’intervenció de data 23 de juny de 2020 que acaba concloent que:
“Els acords a adoptar en l’expedient, tot i el seu detall, no són acords executius, atès que no es
basen en expedients concrets:
No consta a l’expedient un encàrrec de gestió concret i amb detall, de cap dels tres serveis a
prestar
No consta a l’expedient la concreció i detall de l’acord per part de la Junta de Molins Energia SL
de les operacions de reducció i augment de capital per reequlibrar patrimonialment la societat
Malgrat que no són acords executius, la previsió d’aquests, fa projectar uns futurs comptes de
la Societat que han de servir per la tramitació davant dels òrgans competents de la Generalitat,
de la sol·licitud dels informes preceptius per la formalització de la compravenda de les
participacions als altres dos socis públics.
A efectes de les finances municipals, i si tots els acords aquí projectats es formalitzen, la
Societat integrarà els comptes públics municipals, i per tant seran consolidables als amb els de
l’Ajuntament en dos sentits:
Serà ens dependent de l’Ajuntament, i li serà aplicable la LOEPSF
Al ser una Societat 100% municipal, el seu estat d’ingressos i despeses, s’haurà de consolidar
amb els ingressos i despeses del pressupost municipal, a efectes de Llei d’Hisendes locals, i
també s’integrarà en la formació del Compte General municipal.”
Per tot això, es proposa que el Ple acordi:
Primer.- Aprovar el pla de viabilitat de la societat Molins Energia,sl, que s’annexa, fonament en
la prestació de tres serveis com a mitja propi personificat de l’Ajuntament, detallats
anteriorment, i que el resum econòmic dels mateixos seria:
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Costos
Servei de Jardineria

Ingressos

443.654,80 444.000,00

Diferència
345,20

Manteniment Jocs infantils

31.174,39

32.500,00

1.325,61

Servei estudi serveis a prestar ME 2021

36.906,57

37.000,00

93,43

TOTALS= 511.735,76 513.500,00

1.764,24

Segon.- Aprovar les operacions societàries que s’escaiguin, operació acordió de reducció i
ampliació capital social simultani regulat a l’article 343 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, per restablir l’equilibri
patrimonial de la societat Molins Energia,sl, una vegada l’Ajuntament disposi del 100% del
capital social, per compensar les pèrdues d’exercicis anteriors, així com altres partides del
balanç que siguin necessàries.
Tercer.- Sol·licitar l’informe preceptiu no vinculant a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la
preceptiva autorització a la Direcció General d’Administració Local del Departament de la
Presidència, ambdós de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder executar l’adquisició de
les participacions de la Societat Molins Energia SL acordada en el Ple del 222 de febrer de
2018.
Quart.- Notificar aquest acord a la societat Molins Energia, sl i a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, com a titular del 16,22% del total del capital social, i a l’Empresa de Promoció i
Localització Industrial de Catalunya, S.A.U., com a titular del 8,07% del total del capital social.
Cinquè.- Trasl.ladar aquests acords als Negociats d’Intervenció, Tresoreria i a l’àmbit d’espai
públic.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Ara passaríem a la segona qüestió sobrevinguda que tindríem que és la presentació del
projecte de viabilitat de l’empresa Molins Energia. La presentació...sí, sí, la faria la presentació
el regidor Miguel Zaragoza. No abans, per això, hauríem de votar, ara sí, la incorporació.
Votació. Tindria la paraula el regidor Miguel Zaragoza. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 15.2.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Miguel. Obriríem el torn d’intervencions. Josep Raventós, no en tenia cap
dubte. Endavant.
Sr. Raventós:
Si obro el micro crec que se’m sentirà millor. Després ho arreglem, Gerard. Començo dient que
nos serà una sorpresa si dic que per nosaltres és meravellós que es porti aquest punt al ple.
També que vull començar agraint la feina del Joan Montserrat i de l’Eusebi amb qui vaig tenir
l’oportunitat de treballar molt aquest assumpte a la legislatura anterior i també de l’Asier Baiona
al capdavant de la regidoria de Municipalitzacions, feina de tots tres sense la qual segurament
avui no podríem estar discutint aquest punt. Per nosaltres recuperar aquesta empresa i fer-la
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100% pública i viable és un assumpte absolutament cabdal per poder fer una gestió directa de
serveis municipals, per poder-los fer millors, més sostenibles i, sobretot, més democràtics. Com
ja vam dir a la reunió en la qual se’ns va presentar aquest informe de viabilitat, nosaltres creiem
que aquesta és una molt bona proposta tècnica i política, que fa que aquesta empresa sigui
viable i que és una proposta sòlida i robusta. El següent pas, un cop previsiblement haguem
aprovat avui aquest informe, és formalitzar l’encàrrec dels serveis a l’empresa. El que hem vist
fins ara, que també se’ns va presentar en aquesta mateixa reunió, ens agrada i va en la línia
del que creiem que necessita Molins de Rei. hem fet, per això, algunes, hem avançat ja
algunes propostes per fer-les més, encara millor i ens posem a disposició del govern per parlarne quan consideri. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep. Sra. Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo també em crec aquest punt, de fet, he trobat a faltar en els agraïments un per mi
perquè... Perdó, per on anem? Quan vam tenir una reunió amb l’anterior alcalde, Joan Ramon
Casals, precisament, per tancar aquesta empresa i jo vaig dir “compte, que si en un futur volem
potser remunicipalitzar algun servei ens podria venir molt bé aquesta empresa perquè estem en
un context que es fa difícil poder crear-ne de noves; ja que la tenim, anem a veure què podem
fer”. Des d’aquell moment, que al final sí que...bueno, al final, molts grups polítics sí que es van
afegir i, llavors, es va començar a moure i es va començar a mirar si era factible, viable i hi va
haver informes i hi va haver moviments, es va aprovar un punt al plenari, vam anar a tocar la
porta a tota la financera. Bueno, ha passat temps, ha passat temps, al final, faltava el que avui
portem al plenari que era una proposta concreta de què fer amb aquesta empresa i donar-li una
viabilitat real, no solament un canvi d’estatuts d’objectes social, doncs, “no cuela”, però quan ja
li dones un contingut i unes propostes i presentes un informe de viabilitat, això ja és una altra
cosa. Llavors, jo crec que, en aquest sentit, des de Molins Camina Podem també celebrarem
aquest punt en l’ordre del dia del plenari d’avui. No obstant, no obstant, nosaltres hi ha un
acord que no ens agrada i no ens agrada perquè té una manca de concreció que a mi em fa
patir i, a més, l’interventor en el seu informe també ho diu. El segon punt que seria “aprovar les
operacions societàries que s’escaiguin, operació acordió de reducció i ampliació de capital
social simultani —etcètera— per restablir l’equilibri patrimonial de la societat Molins Energia
una vegada l’ajuntament disposi del 100% del capital social i compensar les pèrdues
d’albarans”. Aquest punt no està concretat. Si algú em diu en aquest moment què ens costarà a
l’ajuntament de Molins de Rei tota aquesta operació acordió, jo el compro. Si no és ningú del
govern avui capaç de dir-nos a quant ascendirà tota aquesta operació acordió i aquestes
operacions societàries que s’escaiguin, jo demanaria que aquest punt es quedés fora, aquest
punt, i que les operacions societàries es fossin aprovant conforme estiguessin concretades. jo
crec que no és una petició boja sinó que és una petició bastant lògica, tenint en compte que
estem aprovant que es facin unes operacions que no sabem ni com seran ni quant ens
costaran. I, per tant, jo només demanaria això, deixar aquest punt fora i, en tot cas, quan
tinguem més informació, doncs, no sé de quina manera es podria vehicular la seva aprovació
però sí que ho demanaria per favor perquè a mi això em farà moure la balança entre votar a
favor del punt, malgrat la il·lusió que em fa, o no votar a favor del punt i abstenir-me perquè a
mi aquest punt em fa patir pel motiu que he explicat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
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Bé, una mica en la línia que comentava l’Ana. Nosaltres també estem dubtant entre votar a
favor o abstenir-nos, més enllà del que ja ha explicat, també en base a la necessitat aquesta de
la urgència. Al final, se’ns planteja aquesta operació de manera urgent com a punt sobrevingut i
creiem que també hauríem de conèixer això que comentava l’Ana. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, Sra. Marta Espona, endavant.
Sra. Espona:
Ara. Perdoneu. Gràcies. M’ha anat bé que fessin aquest comentari perquè jo això de l’operació
acordió tampoc m’havia quedat clar en què consistia. Per tant, celebro que es pugui també,
doncs, aclarir. Estem d’acord que els serveis bàsics d’una població han d’estar gestionats per
l’administració per tal de que no hi hagi un objectiu benefici lucratiu amb les necessitats
bàsiques generals de la població. Ens satisfà que amb aquesta proposta la gestió de jardineria i
parcs infantils iniciïn aquest camí. Sobre el paper, l’estudi de viabilitat presenta un equilibri
entre ingresso i despeses i garanteix els llocs de treball per les persones que fins ara han estat
desenvolupant aquestes feines. Això no obstant, desconeixem com es cobrirà el càrrec de
gerència. Tenint en compte que el juliol del 2018, el ple d’aquell moment ja va aprovar el canvi
de Molins Energia per a convertir-la en una empresa de titularitat pública total per a la
presentació de qualsevol servei municipal que calgués un cop es tingués fet l’estudi de
viabilitat, pensem que a partir d’ara s’obre la possibilitat d’estudiar progressivament incorporarhi altres serveis com la recollida d’escombraries o la gestió de residus, per exemple. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, no hi ha cap intervenció... Sr. Regidor, si volgués tancar el primer torn d’intervencions.
Sr. Zaragoza:
A veure, una vegada ja hem acabat de repartir les medalles, jo crec que al final, evidentment, hi
ha un debat que portem durant, jo diria que anys amb el tema de l’empresa municipal i que
alguns ho hem portat al programa electoral, la consolidació de Molins Energia o com acabem
anomenant-la, al final, com una eina que ha de tenir l’ajuntament per crear i per generar
activitat. Nosaltres ho hem explicat i ho hem explicat públicament que considerem que ha de
ser una empresa que ens ha d’ajudar a poder fer habitatge, a poder fer altres coses dins del
que és la gestió pròpia de l’ajuntament. Nosaltres no retirarem el punt, sé que falta una certa
concreció, és difícil. Si no ho aprovem, Tutela financera no ens acceptarà aquest document que
al final és la clau i tornarem a començar i crec que no estem en aquesta fase. No podem
concretar més perquè, efectivament, no estem aprovant una cosa molt concreta però
necessitem tenir un primer document que ens accepti Tutela financera, que hem de continuar
per poder fer l’adquisició d’aquestes accions per part de les altres dues administracions. Però
jo, tinguin la total tranquil·litat que si vostès, al final, consideren que s’han d’abstenir en aquest
punt no serà perquè ningú pensi que vostès estaven en contra d’una cosa que des del principi
han tingut clar que s’havia de crear, és a dir, que jo crec que ens quedarà sobradament clar
que tots, la majoria dels partits que estem, jo entenc que tots, estem en la mateixa línia. En tot
cas, estem parlant d’un matís i que considerem que l’hem de mantenir perquè, si no, no
avançarem i ja ens va passar una vegada, és a dir, Tutela financera ja ens va tirar enrere
aquesta possibilitat, per això aquesta feina que s’ha fet darrerament. Aquí s’ha agraït la feina
de dos tècnics que han fet un treball increïble, com la resta de tècnics que tenim a la casa i que
han participat en l’elaboració d’aquest document perquè aquí hi ha una feina molt important
tècnica i d’impuls polític que sense això no hagués tirat endavant.
Sr. Alcalde:
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S’obriria el segon torn d’intervencions. Sra. Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, sincerament, llegint l’acord i mirant-me l’expedient, dubto que aquest punt sigui
fonamental perquè Tutela financera aprovi la viabilitat de Molins Energia i, si és així,
m’agradaria saber exactament on es diu això. Creiem, mirant el balanç de Molins Energia i
mirant els actius i demés, que aquesta operació acordió podria tenir un cost molt important i
molt elevat per l’ajuntament i, com a mínim, el que voldríem saber abans de votar aquest punt
és de quant estem parlant, de quant estem parlant. Jo ho reformulo d’una altra manera, Miquel,
si no voleu treure aquest acord perquè creieu que és fonamental perquè Tutela financera aprovi
el pla de viabilitat que jo, m’heu de perdonar, però ho poso en dubte, intentem esbrinar aquesta
operació acordió quant ens costarà i aprovem l’expedient de Molins Energia al juliol.
Sr. Alcalde:
Més intervencions?
Sra. Aroca:
No he acabat. He acabat, sí? Me n’he anat de temps? No? Ah, val, gràcies. No, no, és una
qüestió també de seguretat, bueno, ja no de seguretat jurídica, sinó de que al final, contagiats
de l’alegria de tenir el primer expedient de remunicipalització sobre la taula, farem que la major
part de l’oposició d’aquest plenari voti a favor d’un punt que després podem estar donant cops
contra les parets la resta del mandat perquè no estem parlant de 50.000 euros i això ho hem de
tenir molt clar. Per tant, jo demano si us plau al govern que es replantegi aquesta opció i que
avui podem ser tots feliços i votar a favor de la remunicipalització dels primers serveis de
Molins de Rei que ens agrada a tots però traient aquest punt que jo considero que ara mateix
és un punt molt trampa.
Sr. Alcalde:
Hi ha més torns d’intervenció? Si us sembla i no és habitual però, aprofitant que el...d’acord,
doncs, senyor...
Sr. Zaragoza:
Sí, no, no, jo entenc el neguit de l’Ana. Per mi el debat no és un debat polític, és un debat
tècnic. Jo, en aquest cas, nosaltres impulsem la iniciativa política de portar aquest tema i
avalem la feina que fan els tècnics a l’hora de portar aquest punt. En tot cas, com sembla que
hi ha algú que està més interessat en fer el debat més tècnic i jo crec que és, com diu l’alcalde,
una manera inhabitual —per això vam intentar fer una reunió prèvia on vam explicar tot això, és
veritat que és un tema complex i que segurament en una reunió a lo millor no hagués quedat
prou clar—, bueno, en tot cas, si algú tingui algun dubte, si ho veieu convenient, jo no em sento
capaç com d’altres el que és l’operació acordió aquesta que l’expliqui el responsable que ha fet
l’informe que és el Joan Montserrat i, si l’alcalde hi ha algo que no tingui alguna altra
consideració en aquesta qüestió, que la faci ell però per mi és més un tema de debat tècnic que
polític.
Sr. Alcalde:
Si no teniu cap mena de problema, el que donaríem és excepcionalment la veu al Joan
Montserrat, Joan, per si volguessis explicar aquesta pregunta concreta que ens fan.
Sr. Montserrat:
Hola, se’m sent? Sí? A veure, l’operació acordió és una operació del que se’n diu de reequilibri
patrimonial de la societat, o sigui, Tutela financera ens demana un pla de viabilitat, el pla de
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viabilitat és el compte d’explotació, el compte de resultats. El que passa és que també volen un
balanç de la societat i, clar, el balanç que tenim actualment de la societat ens està ensenyant
unes pèrdues de més d’un milió d’euros. Llavors, Tutela financera no ens acceptarà això amb
un balanç que està ensenyant uns resultats negatius d’exercicis anteriors de més d’un milió
d’euros. El que fa l’operació acordió és —és una operació que està prevista a la Llei de
Societats capital— és la possibilitat del que se’n diu un sanejament de balanç. El sanejament
de balanç vol dir que les pèrdues acumulades es poden compensar amb una reducció del
capital social i amb un posterior augment de capital, per això se li diu operació acordió. Deixes
el capital social a zero, compenses amb les pèrdues i tornes a augmentar el capital. Això, si fos
en el mercat de capital, això de vegades provoca perjudicis als petits socis; en aquest cas, com
que la idea és que es faci quan l’ajuntament sigui el 100% titular del capital social, això no té
més afectació. L’única afectació que té és que el que farem és sanejar el balanç perquè no
apareguin les pèrdues, no apareguin les pèrdues, ja està, no és res més. Aquesta operació no
es pot fer a la brava, no es pot fer a la brava, o sigui, la norma preveu que abans de fer això
t’hagin de fer una auditoria, o sigui, ha d’haver un auditor, ha de venir un auditor i totes les
partides que tens al balanç, veure realment la seva fiabilitat. Què passa? Que nosaltres, com
sabeu, el capital social no arriba al milió d’euros, el capital social de la societat són 500.000
euros i les pèrdues són de més d’un milió d’euros. Llavors, hi ha una sèrie de partides que es
preveu que puguin permetre eixugar també aquest dèficit i que són partides que hem valorat.
Per exemple, ja es va fer fa no sé ara quin any, no ho recordo, una aportació de socis de
pèrdues de més de 207.000 euros, doncs, aquesta partida es podria arribar a utilitzar per
compensar també aquest resultat negatiu d’anys precedents. També hi ha una altra partida
que...perquè aquest balanç s’ha anat arrossegant, sabeu que això va vindre, ho portava Cassa
i després va sortir Cassa, l’ajuntament es va fer càrrec del deute que tenia Cassa amb la
societat o que la societat tenia amb Cassa i, llavors, es va restar el balanç però hi ha una sèrie
de partides que es mantenen que això s’ha d’acabar regularitzant i, entre aquestes que he
comentat, aquestes aportacions de socis de 207.000 euros, també hi ha una partida de
subvencions, donacions i llegats amb més de 263.000 euros que també ens permetria eixugar
aquest resultat negatiu. I, per últim, també hi ha el famós deute que va heretar l’ajuntament de
Molins de Rei per pagar els senyors de Cassa perquè marxessin perquè Molins de Rei ja tenia
un deute amb casa de més de 293.000 euros i aquest deute està reflectit al passiu de la
societat com un deute que té la societat amb l’ajuntament, cosa que no és la finalitat, de fet, és
el motiu pel qual la societat no està liquidada, perquè els deutors principals de la societat som
nosaltres, vull dir, els que li prestem a la societat perquè, si no, no tiraria endavant. Per tant,
amb l’operació acordió el que es pretén és sanejar aquest balanç. El cost d’això, evidentment,
serà una auditoria que s’haurà de fer i, després, la intervenció d’uns mercantilistes i del notari
que ens costi fer tota aquesta operació, evidentment, això, no la tenim quantificat però sí que
fent això ens permetrà començar una societat amb una activitat, amb un balanç sanejat, que és
lògic perquè, si al final li doneu la societat a algú que la gestioni o a algun gerent, no li donarem
amb un dèficit d’un milió d’euros o més d’un milió d’euros perquè, llavors, no podrem saber
realment si els seus números són correctes. Per això es proposa aquest segon punt que se’n
diu de reequilibri patrimonial de la societat, no és per res més que per això i perquè, llavors,
Tutela ens avali, ens permeti...que aquest és l’altre interrogant que tenim, fent tot això, no
sabem si Tutela després que... Hem fet un pla de viabilitat, hem fet aquest reequilibri
patrimonial i anirem a veure a Tutela, anirem a veure el Sr. [Inintel·ligible, 03:27:35] i li direm
“escolta, et sembla bé això?” i a veure què ens diu. Esperem que ens doni el seu ok. No el
tenim garantit.
Sr. Alcalde:
No està regulat que un tècnic tingui un temps d’intervenció i menys que li compti el temps.
T’agraeixo...Endavant, Ana, però estem ja amb una generositat extrema.
Pàg. 153/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo li agraeixo al Joan l’explicació que ha donat, tot i així, he anat fent comptes mentals
del que anaves dient i a mi encara em queda un deute de més de 500.000 euros del que has
anat eixugant del dèficit. Per tant, jo crec que un informe en aquest sentit explicant aquesta
operació acordió de quant són les pèrdues, de quines partides es podrien anar rascant i demés,
jo a l’expedient no l’he trobat. Està, perdó?
Sr. Alcalde:
No però, escolteu, escolteu, ara sí que ja el debat està...jo, de debò, vull rebobinar un moment,
és un tema que es fa en una reunió tal i com vam quedar en aquest mandat en Portaveus,
prèvia a la Informativa, és un tema que s’aborda a la Informativa, és un tema que està en
temps. Jo crec que aquestes qüestions, ara estem en el debat polític d’una aprovació política
d’un pla de viabilitat per a recuperar Molins Energia. Jo ho lamento molt però, ara, començar a
esbrinar tots els fons de les qüestions i interrogants que pugui haver segurament ens
allargaríem moltíssim i només em queden dos...o tallar el debat i fer un acte de fe, cosa que
qüestiono molt perquè no és qüestió de fe, o si no que cadascú es posicioni segons la
seguretat o no que pugui tenir en el debat. Entenc que el regidor ponent ja havia acabat també,
per tant, passaríem a l’aprovació d’aquest punt.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM
CUP

Abstencions

3
3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

14

6

Sotmès de votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 14 vots a favor
del PSC (7), JxM (4), CUP (3) i 6 abstencions d’ERC (3), Molins Camina-Podem (1), MEC
(1) i C’S (1).

C – MOCIONS
10.- Moció del Grup Municipal de la CUP, de rebuig a la sentència del tribunal suprem
que limita l’exposició de banderes lgbtiq+ en edificis públics
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MOCIÓ
“Històricament el col·lectiu LGTBIQ+ ha patit, al llarg de la història recent del nostre país,
un llarg nombre de discriminacions i dèficits de reconeixement. Des de la “Llei de Vagos i
Maleantes” d’agost de 1933, fins al veto a la creació d’una llei estatal d’acompanyament a
les persones trans, o el famós pin parental a diferents comunitats autònomes de l’estat
espanyol.
La darrera mostra la tenim a la sentència del Tribunal Supremo arrel d’aquesta, s’anul·la
un acord del ple de l’ajuntament de Santa Cruz de Tenerife sobre la hissada de la bandera
nacionalista canaria. Que a més d’afectar la bandera estelada, afecta directament la
representació d’un col·lectiu altament castigat.
La sentència diu:
"No cabe aceptar de ningún modo que la colocación de las banderas partidistas [...] en
edificios y lugares públicos constituya un acto de 'obligado' cumplimiento que se impone a
los alcaldes por cuanto obedece a la decisión 'democrática' de un pleno municipal
adoptada con el voto de concejales democráticamente elegidos"
Cal remarcar que el col·lectiu LGTBIQ+ és un moviment social i que representa multitud
d’ideologies polítiques, i en cap cas és partidista. El 28 de juny és una jornada de
reivindicació per tal d’apropiar-nos de tots aquells drets que a dia d’avui encara ens son
negats i també per recordar a totes aquelles que ens han precedit en la lluita històrica per
l’alliberament sexual i de gènere.
El 28 de Juny del 2018 va ser la primera vegada que l’Ajuntament de Molins de Rei feia un
acte Institucional commemorant el dia Internacional per l’alliberament LGTBIQ+, amb el
compromís de treballar i garantir la igualtat de drets de totes les persones , l’opció sexual i
la seva identitat de gènere.
Per aquests motius el Grup Municipal de la CUP Molins proposem aquest acord al
plenari municipal:
- Que tant el proper 28 de Juny dia de l’Alliberament LGTBIQ+ com altres dates
reivindicades pel col·lectiu LGTBIQ+, es pengi al balcó de l’ajuntament, així com
d’altres espais municipals que es consideri oportú, la bandera LGTBIQ+ o d’altres
banderes dels col·lectius que la conformen, com poden ser la bandera trans o la
bisexual. “

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Ara sí que estarien fets els punts sobrevinguts. Faig pública l’excusa del regidor Miguel
Zaragoza que avui, físicament, necessita excusar-se i, per tant, ens abandona ara en el
moment de mocions. I, per tant, ara sí que, torno a dir, passaríem al punt de mocions. Ara sí
que, bé, faríem, si us sembla, fem primer el número 10, la moció, la primera moció que hi ha,
però sí que després, en la moció número 11, prèviament al seu debat, farem una explicació un
dels temes que hi ha. Per tant, fem el punt 10, moció del grup municipal de la CUP, de rebuig a
la sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGTBI en edificis públics.
Endavant, Estefania.
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Sra. Castillo:
Presenta el punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Núria Garriga, endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies. El grup Esquerra Republicana Acord Municipal votarem a favor de la moció.
Rebutgem la decisió del Tribunal Suprem del dia 1 de juny del 2020 en què prohibia als
ajuntaments penjar la bandera de l’arc de Sant Martí. Al començament de mes, el grup
municipal d’Esquerra vam adreçar una pregunta per correu electrònic a la regidora Jessica
Revestido en aquest sentit i la vam reiterar a la darrera comissió informativa de Serveis a les
Persones. Allà la regidora contestà que es penjaria la bandera i la pancarta, ho celebrem.
Reclamem la pluralitat, tant de la societat com de les institucions, davant d’una pretesa
neutralitat que el que fa és censurar la voluntat popular als edificis i a la via pública. La defensa
de la llibertat personal no pot recaure només en mans de l’activisme, cal fer política en
majúscula. Per acabar, en un estat democràtic, aquesta sentència suposa una vegada més una
vulneració dels drets legítims i un atemptat a la llibertat d’expressió. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Amb data 18 de juny, l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya publica el següent
titular: l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya convida els ajuntaments a penjar la
bandera LGTBI el 28 de juny”. El president de l’entitat, Eugeni Rodríguez, convida a penjar un
cop més aquest 28 de juny la bandera LGTBI als balcons dels consistoris per commemorar el
Dia Internacional de l’Orgull LGTBI i els fets de Stonewall. Ens fem nostres les seves paraules.
Penjar la bandera LGTBI als balcons suposa un fet simbòlic per la dignitat del col·lectiu LGTBI i
que l’únic que necessita és voluntat política. Com molt bé ell explica, la bandera de l’arc de
Sant Martí recull i representa valors consagrats a la Constitució com són el principi d’igualtat, la
prohibició de discriminació per identitat o orientació sexual o per raons de gènere, així com el
dret al lliure desenvolupament de la personalitat. Per tant, en cap cas es pot considerar la
bandera LGTBI com símbol partidista. Recordem el significat dels seus colors: vermell, vida;
taronja, salut; groc, llum del sol; verd, natura; blau, serenitat i harmonia; lila, esperit. Faltarien
dos colors que en el seu origen en formaven part també: el rosa, sexualitat i el turquesa, art.
Per tant, des de Molins en Comú donem suport a la moció i fem una crida a lluir la bandera
LGTBI a l’ajuntament, tal i com ja hem dit abans, fem una crida a tots les molinenques i
molinencs a penjar i lluir amb orgull la bandera als seus balcons i finestres. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sra. Jessica Revestido, endavant.
Sra. Revestido:
Només per respondre la moció de la CUP, l’ajuntament pengi del balcó...doncs, com ja vam dir
a la comissió informativa, ho farem i, per tant, votarem a favor d’aquesta moció també.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, Estefania, si volguessis tancar.
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Sra. Castillo:
Només dir que agraeixo, agraïm que tots els grups municipals estiguin a favor i que el
diumenge veurem la bandera de l’arc de Sant Martí penjada a l’ajuntament.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, passem a la votació d’aquesta moció.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels
membres presents.
11.- Moció del Grup Municipal de MEC, CUP i ERC de Molins de Rei-Acord Municipal per
al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi.
Aquest punt DECAU
PRESENTACIO I DELIBERACIONS
I ara passaríem al punt 11 de l’ordre del dia i aquí, si em permeten, permetin-me que...és la
moció del grup municipal de Molins Camina, de la CUP i d’Esquerra, Molins en Comú —ja
m’han entès—, la CUP i Esquerra per al desplegament de mesures efectives contra la
segregació escolar al municipi. Aquí saben que...entenc que la moció es manté, no? Entenc
que la moció es manté perquè hi ha hagut una petició per part del govern que es deixés sobre
la taula. Llavors, entenc que es manté la moció? Sí, clar, estic preguntant.
Sr. Corredera:
Sí, sí, es manté, es manté.
Sr. Alcalde:
Doncs, llavors...
Sr. Corredera:
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Però faig un matís, la proposta és de fa tres horetes.
Sr. Alcalde:
Sí, tal com estipula el Reglament Orgànic Municipal...
Sr. Corredera:
Que sí, sí.
Sr. Alcalde:
No, no, però, els informo del següent, llavors, és a dir, saben que s’ha intentat que es deixés
sobre la taula, saben que el govern ha fet una esmena parcial a la moció, que tampoc s’ha
acceptat en principi, i, per tant, que sàpiguen que ara mateix es repartirà una proposició
d’Alcaldia perquè hi ha hagut entrada per registre d’una moció alternativa a aquesta moció i
que, per tant, tal com consta a l’article 21 del Reglament Orgànic Municipal, també podem
entrar el mateix dia una moció, en aquest sentit, una proposició d’Alcaldia, votant la seva
aprovació en la incorporació de l’ordre del dia. Per tant, ara se’ls repartirà aquesta moció
alternativa que entrarà com a proposició d’Alcaldia per fer els dos debats o si volen fer un únic
debat i dues votacions separades, com vostès vulguin.
Sra. Aroca:
Un recés per llegir la moció, el podem tenir, de cinc minuts?
Sr. Alcalde:
Endavant. Un recés de cinc minuts, perfecte. Cinc minuts.
(Recés)
Passats els cinc minuts, reprendríem el ple i, aleshores, com que... Faig...faig la pregunta als
regidors, si us plau, ja començaríem, faig la pregunta als regidors ponents de la moció:
avancem el debat, la deixem sobre la taula fins al mes de juliol? Què volen fer? Quina decisió
han pres? Necessitaríem una resposta.
Sr. Ros:
Com a CUP, diem de deixar-ho sobre la taula perquè podem aconseguir però, llavors, sí que
sigui amb un compromís de que les mesures puguin ser acceptades, debatudes amb temps i
amb l’aplicació pressupostària que li correspon també.
Sr. Alcalde:
Bueno, amb el compromís que es pugui arribar a fer en el debat l’enriquiment de la proposta
que pugui aparèixer en les properes...
Sr. Ros:
Sí, sí, exacte. Com que algunes de les mesures que hi havia haurien d’haver estat a
pressupostos com ho hem comentat abans, doncs, per això.
Sr. Corredera:
Bueno, no sé, a veure...
Sr. Alcalde:
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Penseu una cosa, penseu una cosa, més que res perquè això tampoc és...és el ple de Molins,
ens estan escoltant els mitjans, tampoc és una reunió d’amics, demano una resposta per
avançar o no en aquest punt.
Sr. Corredera:
Sí, sí, tot i que la pràctica que s’ha posat aquí ara sobre la taula i segurament recolzada pel
ROM i totes aquestes coses no ens sembla gaire adequada, que han tingut temps suficient per
haver-nos portat propostes, han tingut dues setmanes aquesta moció sobre de la taula i s’han
esperat a l’últim dia a presentar una modificació i ara amb una moció alternativa, doncs, amb
voluntat de poder ampliar el màxim possible la moció i sobretot els acords i les mesures per
implementar, la deixem sobre la taula...tot i que estic bastant enfadat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, lamento el seu enfado, esperem que aquesta nit se li passi i demà sigui un altre dia i
surti el sol per Antequera, que diuen. Sra. Núria, endavant.
Sra. Garriga:
Jo estic perplexa, estic enfadada i perplexa. Jo visc a cinc minuts d’aquí i m’han avisat que hi
havia això, que havíem de parlar d’aquesta moció i tal, faltaven 10 minuts per començar el ple,
10 minuts per començar el ple. Tal com ha dit el Gerard, aquesta moció fa 15 dies que la tenen
i són vostès els que tenen dedicacions per a treballar per la vila, no els que estem a l’oposició.
Estic perplexa. Deixarem el punt sobre la taula? Doncs, segurament que sí però si les mocions
que tracten de l’educació els deixem pels últims 10 minuts abans del ple què farem amb els
recursos que s’han de dedicar a Educació?
Sr. Alcalde:
Sra. Esther Espinosa, endavant.
Sra. Espinosa:
Cal recordar que fa un moment hem deixat sobre la taula un punt que incidia directament amb
la situació econòmica de moltes botigues, de molta gent que pot dependre d’un ajut. A part
d’això, jo ho he comentat abans quan els hi he ofert el tema de deixar-ho sobre la taula, cal
recordar que l’any passat es va aprovar un pla contra la segregació que va presentar Esquerra
Republicana en aquell moment, que estava al govern, i que Esquerra Republicana mateix es va
abstenir en aquell moment, vull dir que això també et deixa perplexa quan ho reps. En tot cas,
jo crec que no es tracta de fer retrets, que l’objectiu és intentar arribar a un acord en un tema
que crec, entenc que ens preocupa a tots i que necessitem temps per parlar-ho i per definir i
per parlar de la segregació i d’altres temes. El meu compromís com a regidora d’Educació és
arribar a un acord amb totes les forces polítiques, com a mínim, intentar-ho i treure, que això sí
que ho he posat clarament en la nostra proposta de moció, és tornar a treballar fort amb el pla
educatiu de Molins de Rei i ens hem de posar tots d’acord i hem de parlar i haurem de parlar
molt. I, bueno, gràcies, en tot cas, per facilitar que puguem parlar.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, així, entenc que queda sobre la taula.
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12.- Moció del Grup Municipal d’ERC MOLINS per la defensa de la Riera de Vallvidrera i
l’entorn natural de Molins de Rei
MOCIÓ
“Molins de Rei té la sort de formar part d’un Parc Natural amb una gran diversitat d’hàbitats
que donen aixopluc a molta varietat d’espècies vegetals i faunístiques que hi conviuen al
llarg de l’any o els aprofiten en les seves migracions estacionals. La petjada del col·lectiu
humà al llarg de la història ha sabut treure rendiment de la riquesa geològica, ramadera i
agrícola. Aquestes petites mossegades transformadores a la serra permetien recuperar-se
lentament, tal com va passar després de la plaga de la fil·loxera, quan el bosc va tornar a
recuperar l’espai que li pertanyia. Ha sigut en els darrers anys quan aquestes mossegades
s’han fet més evidents i irreversibles, amb tots els problemes que això comporta a la
destrucció d’hàbitats. La creació del Parc Natural de Collserola al 2010 no ha estat
suficient per defensar tot aquest territori, on sovint els interessos econòmics passen al
davant dels mediambientals. No hem d’oblidar que la qualitat de vida sempre va
intrínsecament lligada a un entorn natural saludable.
El Consorci del Parc de Collserola, com un dels gestors més importants d’aquest territori,
hauria de vetllar per la reserva, conservació i el manteniment de tot aquest patrimoni
natural i humà. No sempre es respecta l’opinió dels assessors científics que en els seus
informes avisen que la destrucció d’aquest entorn es va fent sistemàticament sense tenir
en compte que aquestes actuacions tenen influència en tot el seu conjunt.
Un dels espais únics en tota la serra és la riera de Vallvidrera. La seva protecció hauria
d’anar al llarg de tot el seu recorregut i àmbit proper. Per exemple, qualsevol afectació en
els torrents que porten aigua a la riera pot contaminar el fràgil equilibri de les seves aigües
que, recordem-ho, són les úniques permanents de tota la serra. Protegir aquesta riera en la
seva totalitat és fonamental per a totes les espècies que hi viuen i també com a connector
ecològic entre la muntanya i el riu. Cal protegir-la totalment i no solament en una reserva
parcial que fragmenta la seva protecció. Però darrerament ni això es respecta. Un Pla
General Metropolità desfasat del 1976, que cap polític s’ha preocupat a revisar i modificar,
està permetent que la destrucció d’aquest espai natural vagi creixent i sigui irreversible.
Les contínues pràctiques irregulars són de dubtós benefici a la llarga per al Parc i els seus
habitants.
El 4 d’octubre de2019 (DOGC núm. 8023, de 13 de desembre), la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona va aprovar definitivament el Pla parcial
urbanístic del sector industrial Les Llicorelles. El 23 de desembre de 2019 es va aprovar
per Junta de Govern Local el projecte d’urbanització d’aquest sector necessari per
desenvolupar i executar les obres. Transcorreguts tres mesos, ja no ha estat possible
trobar a la xarxa d’Internet la documentació d’aquest projecte, la qual cosa fa que
contravingui l’article 8.5, apartat b), del text consolidat del DL1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. L’article esmentat disposa que “Cal garantir
l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents”.
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Poc abans de l’inici del període de confinament pel COVID-19 van començar les obres
d’execució que van destruir terrenys que són dins el Parc Natural de la Serra de Collserola
i, especialment, inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i en la xarxa de la UE
Natura 2000. Aquesta destrucció també va afectar greument una franja de sòl no
urbanitzable que estava igualment especialment protegit al Parc Natural, al PEIN i a la
Xarxa Natura 2000.
La pèssima execució de les obres d’urbanització ha derivat en el fet que els moviments de
terres, la desforestació i l’obertura d’un nou vial (que no estava previst en el pla parcial
anteriorment esmentat) hagin destruït completament els espais naturals que hi havia i que
estaven altament protegits per diverses lleis, normatives o informes oficials que recollien
aquestes especificitats vinculants.
És absolutament necessària i urgent una restauració total de les àrees protegides que
difícilment podrà compensar els danys ocasionats sobre els sistemes naturals.
En aquesta línia, sabem que hi ha una denúncia presentada a la Fiscalia de Medi Ambient i
Urbanisme per l’Associació SOS Rierada i el CEPA, sobre la qual no ens consta l’estat del
procediment, davant “...la gravetat i la naturalesa d’aquests fets que podrien incórrer en
els supòsits contemplats a l’article 325 del Codi Penal...”, així com “...la presumible
existència d’un vici de procediment que estimem de caràcter substancial. Es tracta de la no
aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental al projecte d’urbanització, fet
que gairebé es pot donat per segur ja que en el web de l’administració competent
(Departament de Territori i Sostenibilitat) no existeix publicada cap Declaració d’Impacte
Ambiental ni cap resolució d’exempció relacionades.
Cal recordar que l’article 7.2.b) de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, estableix que han de ser objecte d’una avaluació d’impacte ambiental
simplificada “Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000”.
Resulta evident, doncs, que, com a mínim, hauria d’haver estat aplicat el procediment
simplificat, sens perjudici de la probable necessitat d’aplicació del procediment ordinari.
En el mateix sentit, però amb una formulació més genèrica, s’expressa l’article 6.3 de la
Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE,relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i flora silvestres): “Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con
la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a
los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos,
se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4,
las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y , si procede, tras haberlo sometido a información pública”.
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És important remarcar que el fet que, al seu moment, el Pla parcial urbanístic hagi estat
objecte del procediment d’avaluació ambiental estratègica (Resolució TES/2286/2019, de 3
de setembre, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla parcial
urbanístic del sector industrial les Llicorelles, al terme municipal de Molins de Rei. DOGC
núm. 7955, de 6 de setembre de 2019), no eximeix en aquest cas el subsegüent projecte
d’urbanització de la corresponent avaluació d’impacte ambiental. Cal tenir en compte que
el nivell de definició del Pla parcial no va permetre avaluar suficientment les potencials
repercussions ambientals de l’execució de les obres, més encara quan es produeix una
important afectació sobre uns espais naturals protegits d’alta sensibilitat ambiental.
Per totes aquestes consideracions abans esmentades proposem:
1. Aturar immediatament les obres per evitar que es produeixen mals majors en les àrees
protegides.
2. Elaborar i executar un Pla de Restauració Integral de TOTA l’àrea afectada en el seu
conjunt (des de can Rabella fins al riu Llobregat) per tornar els espais naturals protegits
al punt en què eren prèviament, avalat pel Consell Científic Assessor del Parc de
Collserola o pel Consell de Protecció de la Natura.
3. Elaborar i presentar públicament un projecte d’avaluació ambiental en les zones fora de
planejament del Pla parcial urbanístic.
4. Evitar que qualsevol obra o actuació a les Llicorelles i a l’àmbit protegit de la riera de
Vallvidrera es pugui iniciar o seguir executant en cap cas fora de les temporades
explícitament anotades en l’Estudi d’Avaluació Ambiental del Pla Parcial Urbanístic de
les Llicorelles (de març a juliol), així com fora de les recomanacions del Consell de
Protecció de la Natura de la Generalitat de Catalunya.
5. Protegir la connexió integral de la riera de Vallvidrera i la totalitat dels seus espais
protegits, per evitar la discontinuïtat en la protecció que pateix actualment entre la
Reserva Natural Parcial la Rierada-can Balasc, al seu pas pel nucli habitat de la
Rierada, i la resta del seu curs fins a arribar a les Llicorelles i, finalment, a la llera del
Llobregat. Per això mateix, tota la conca de la riera de Vallvidrera ha de quedar
protegida.
6. Adequar l’entorn de la riera per fer compatible la seva protecció i el respecte,
sensibilització i el gaudi de l’entorn natural per part dels ciutadans de Molins de Rei.
Evitar que els camins creuin la riera instal·lant ponts o passarel·les senzilles i
adequades a l’entorn on s’hagi de creuar la riera, i promoure camins alternatius el més
allunyats possible de la riera.
7. Evitar que al terme de Molins de Rei s’aprovin o es tirin endavant “articulacions
urbanístiques” o usos de zones forestals protegides (pertanyents al Parc Natural de
Collserola o a la Xarxa Natura UE 2000) com a zones verdes. Aquestes operacions,
incloses sovint en els projectes, incrementen la capacitat constructiva (especialment en
els projectes fronterers amb el Parc) i desvirtuen els conceptes de definició tant de
zona verda (accessibilitat, àrees d’esbarjo, bancs, il·luminació...) com de zona forestal
(protecció de la biodiversitat).
8. Preservar l’espai agrícola de Molins de Rei com una zona de transició entre l’espai
urbà o industrial i els espais naturals.
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9. Prohibir projectes futurs amenaçadors en zones incloses en el Pla Especial de
Protecció de Collserola (PEPCO), que ara s’acaba de substituir pel Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola
(PEPNat), que tinguin com a objectiu crear nous vials, habitatges o l’ augment del
trànsit existent i més contaminant.
10. Fer una campanya informativa a tota la població, tal com ja s’ha fet en altres obres que
se suposen que són una millora per al poble. Aquí s’ha fet d’amagat, obviant les
recomanacions de l’Estudi d’Avaluació Ambiental del Pla parcial urbanístic de les
Llicorelles pel que fa a l’època de fer les obres, per exemple.
L’Ajuntament ha de ser més consegüent amb el que aprova pel que fa al suport a
l’emergència climàtica i les accions que es desenvolupen, com no ho és substituir 20
ha. de terreny agrícola forestal per una activitat comercial que representa una alta
densitat de vehicles de gran tonatge. Disminuir l’absorció de CO² en un terreny per
augmentar la producció d’aquest gas no és molt congruent amb les tesis de
l’emergència climàtica.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Passaríem al punt 12, moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Molins de Rei per
la defensa de la Riera de Vallvidrera i l’entorn natural de Molins de Rei i fa la defensa d’aquesta
moció que, per cert, també hem tingut coneixement d’una nova moció avui a dos quarts de cinc
de la tarda, no?, dos quarts de sis de la tarda, d’una nova moció que entenc que s’ha passat
per correu, no? Endavant. A veure, però, un segon, un segon, és que abans hem dit...volen fer
el debat de l’esmena abans de la presentació de la moció? Ah, d’acord, d’acord. Molt bé.
Doncs, endavant el regidor ponent d’aquesta moció, si us plau.
Sr. Llort:
Presenta el punt 12.
Sr. Alcalde:
Ara sí, la Sra. Aroca presenta l’esmena al punt 1 d’aquesta moció.
Sra. Aroca:
Gràcies. En realitat, la proposta seria votar els punts per separat i, en cas de que el primer punt
no prosperés, fer una votació d’un text alternatiu. Aquí demano col·laboració als companys
d’Esquerra que han presentat la moció. Llavors, passo a llegir el text alternatiu per veure,
perquè ho considereu. Seria, punt 1, que seria un primer paràgraf, aprovar que l’ajuntament...
Perdó.
Sr. Alcalde:
Un segon. Com hem dit que el ple és procedimentalment divertit i ens ensenya a tots, entenc
que no podem anar a la votació i després fer una votació d’un altre text, o s’accepta o no
s’accepta l’esmena actualment.
Sra. Aroca:
Val, doncs, llavors, ho entens tu o ho entén el secretari? Ho entens tu o ho entén el secretari?
Sr. Alcalde:
Interpreto jo el Reglament Orgànic Municipal i ara faig la consulta al secretari accidental.
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Sra. Aroca:
No sé jo, que l’alcalde pugui interpretar el ROM...
Sr. Alcalde:
És el que té la competència de dirigir el ple i el que té l’obligació de...
Sra. Aroca:
Home, interpretar el ROM!
Sr. Alcalde:
Només faltaria!
Sra. Aroca:
Ho pot fer el secretari però una norma només l’ha d’interpretar un jutge o un secretari
municipal. Que no es poden votar els punts per separat? Val. Però si vostè acaba de presentar
una moció sencera alternativa que s’anava a votar totes dues mocions... Aquí és el punt de la
moció.
Sr. Alcalde:
No, no. És molt diferent, eh! No, no, compte. Una cosa és... el que es plantejava és aprovar, o
sigui, fer el debat de la moció presentada per alguns grups ponents i s’incorporava un altre punt
a l’ordre del dia com a proposició d’Alcaldia fonamentat en l’article 21 del ROM, que és diferent.
Són dos textos diferents. El que s’està plantejant ara, si no ho he entès malament, és que es
demana una votació per separat i, en cas que no s’accepti el punt 1 de la moció, portar una
altra votació amb un altre text.
Sra. Aroca:
Sí, jo em baso en l’article 23.5 del ROM però, bueno, és igual.
Sr. Alcalde:
[Inintel·ligible, 04:02:58] l’acceptació de l’esmena o no...
Sra. Aroca:
[Inintel·ligible, 04:03:01] no ens agrada, per això presentem el text alternatiu, si us sembla,
presento el text alternatiu, per tant, si els companys d’Esquerra estan d’acord en canviar-lo,
doncs, faríem aquesta votació. Diria això: aprovar que l’ajuntament demani amb caràcter
d’urgència un informe professional, solvent i independent que doni resposta, entre d’altres, a
les tres qüestions anteriors, que eren les següents. 1. Per què el projecte d’urbanització no s’ha
sotmès al tràmit de valoració de l’impacte ambiental a la Generalitat? 2. Per què el govern no
ha donat resposta si el projecte d’urbanització conté les mesures de reforestació que la
Generalitat exigeix i l’estudi ambiental estratègic de juliol de 2019 i el promotor diu que farà i
quina execució s’ha realitzat? I 3. Les obres realitzades fins ara han envaït la zona intermèdia
entre les dues pastilles i s’ha comprovat si respecta els límits de la resta de la Riera de
Vallvidrera Clau 27? Per tant, demanem, seria que es doni resposta, que s’encarregués un
informe que doni resposta a aquestes tres qüestions i el punt 1 bis seria demanar a l’equip de
govern que traslladi immediatament als grups municipals l’informe dels serveis municipals que
l’alcalde ha dit en alguna ocasió que ha demanat fa més de 30 dies sobre aquesta qüestió.
Llavors, si es companys d’Esquerra estan d’acord amb aquesta substitució, faríem el canvi.
Sr. Alcalde:
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Un incís abans de votació perquè no sé si forma part del nou text o no. L’informe demanat per
mi mateix no fa més de 30 dies que està demanat. Es va dir que es va demanar el 27 de maig,
27 de maig es va demanar.
Sra. Aroca:
Ah, doncs, fa 28 dies, canvio el text.
Sr. Alcalde:
I aquest text i aquest informe el tindrà la setmana que ve que saben que hi ha una comissió
convocada a Licorelles perquè ha estat entregat fa dos dies aquest informe, dos dies, el
dimarts dia 23 de juny.
Sr. Raventós:
Jo és que ja no...o sigui, ho sento però estic profundament desconcertat, vull dir, perquè
aquesta moció és una moció molt complexa que pretén posar llum sobre un tema que és molt
complex i em sembla que, ara com ara, està posant més ombres que llums. Jo és que,
sincerament, teníem una moció de fa dues setmanes que s’ha modificat a dos quarts de sis i
ara se’ns vol fer una modificació sobre la segona modificació i ja és que, sincerament, ja... Jo
ho dic amb tot el respecte, potser soc ruc però jo ja no sé què estic votant hores d’ara amb
aquesta moció. Llavors, no sé, jo ho deixo a consideració però és que, sincerament, jo ja no sé
què estic votant, o sigui...
Sr. Alcalde:
Torno a endreçar el debat perquè encara no hem ni encetat el debat de la moció, tot just ara
s’està intentant fer un debat sobre la modificació, per tant, una esmena parcial al punt 1 de la
moció, que tampoc sé exactament per què aquest text no ha arribat a qui presideix aquest ple i
no sé exactament quin és el text que es presenta per modificar i transaccionar el punt 1 de la
moció. Nosaltres no el tenim, per tant, no em facin fer un altre recés, és evident, saben que per
part del govern aquí hi ha hagut diversos intents perquè deixessin aquesta moció sobre la
taula, a més, entenent que hi ha la comissió de Les Licorelles convocada per dimecres que ve
que és quan tindrem molt bona part d’aquesta informació. No s’ha acceptat aquesta proposta,
si més no, de moment. I ara mateix, doncs, necessito continuar endreçant el debat però
necessito saber si s’accepta aquesta esmena...eh?
Sra. Aroca:
L’esmena s’ha de votar.
Sr. Alcalde:
Però...perdó, estem...això no és un dictamen del ple, estem en una moció, per això, aquí no
votem tots els regidors de la sala, només el regidor ponent decideix si s’accepta o no l’esmena.
No, aquesta decisió no la prenem el conjunt dels 21 regidors. Només és el...perdó?
Sra. Aroca:
Que no, que jo, en principi, no estic d’acord però, bueno...
Sr. Alcalde:
Un segon, un segon, cap problema. Secretari accidental, podria ratificar el que acabo de dir?
Secretari:
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L’article 29 parla de que...en tot cas, diu: “el regidor ponent de la moció serà sempre qui tindrà
l’última paraula de decidir si s’accepta o no l’esmena i, per tant, si cal incorporar el text que
passarà a votació”.
Sr. Alcalde:
Per tant, aquí no es tracta d’estar d’acord o no, senzillament, qui té la competència d’acceptar
aquesta esmena o no són el grup ponent.
Sr. Llort:
Jo voldria comentar, aquesta esmena, me n’acabo d’enterar ara mateix, llavors, difícilment puc
valorar correctament aquesta esmena. Llavors, jo sí que agrairia continuar amb la moció tal
com està, que passi a votació i si s’ha de fer debat que es faci debat però continuaria amb la
moció tal com està. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Llavors, en el debat de l’acceptació d’aquesta esmena, Sra. Laia Cassauba vol la paraula.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Yo es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, bueno, mi compañero
de la CUP, —claro es que no es de mi partido, por eso he dudado pero…— es verdad, yo,
realmente, también me gustaría pedir que esto se quedara sobre la mesa, lo volvemos a hablar
y a trabajar. Es que yo ya no sé cuál de las dos que he recibido estoy votando, ya no sé ni lo
que ha dicho Ana, ni lo que quiere añadir, ni lo que quiere quitar. Yo, personalmente, me iba a
abstener pero no abstenerme porque me da igual, no, es porque realmente no tengo ni idea de
si estoy en contra o a favor de lo que se está pidiendo aquí.
Sr. Alcalde:
Parlaria el Sr. Ramon Sánchez.
Sr. Sánchez:
Jo demanaria als companys d’Esquerra que, tal i com li he expressat a la portaveu aquest
migdia, deixessin aquesta moció sobre la taula més que res perquè, en definitiva, tenim una
comissió de seguiment de Les Licorelles la qual es va aprovar en l’anterior ple en la que jo crec
que es poden aportar moltes llums del que possiblement anem a tractar amb la moció des d’un
punt de vista també tècnic i, sobretot, també des de l’empresa. Jo crec que és important que en
aquesta comissió puguem debatre i entendre més, possiblement, què és el projecte de Les
Licorelles. Crec que és un dèficit que possiblement hi ha hagut en aquest projecte, el d’escoltar
i el d’explicar-nos bé. Per tant, jo demanaria, en aquest sentit, que hi hagués aquesta
generositat de que, ja que altres parits també i el govern mateix ha deixat sobre la taula alguns
punts que eren importants, doncs, aquest punt que és molt important pogués quedar-se sobre
la taula per poder tenir un debat més serè i, així com li he dit a la portaveu, poder fer un debat,
si vostè creuen que és oportú i que les informacions que es donen en aquesta comissió no són
suficients, doncs, que vostès puguin portar-ho al ple del mes de juliol sense cap problema,
faltaria més i amb tot el seu dret. Per tant, faríem des del govern també aquest prec a
l’entendre que és una moció prou important i que tenim un espai de debat i un espai de
coneixement el proper dimecres en el que podem escoltar i aprendre més del que és aquest
projecte de Les Licorelles. Jo els demanaria que, en aquest sentit, ho poguéssim deixar sobre
la taula atès que jo crec que ens podrem enriquir encara més el debat i un debat més
coneixedors, tots plegats, del que passa amb les Licorelles a partir de la comissió del proper
dimecres.
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Sr. Llort:
La volem mantenir.
Sr. Alcalde:
La menten?
Sr. Llort:
Sí.
Sr. Alcalde:
Eh? No, no, llavors, un segon, entenc que amb la interpretació de l’article 29 no accepten
l’esmena tampoc? La mantenen tal qual? Absolutament inflexibles, tal qual. Per tant, s’obriria el
debat de la moció. [Inintel·ligible, 04:12:03] S’obriria el debat de la moció. Sr. Josep Raventós,
endavant.
Sr. Raventós:
Intentaré fer la meva intervenció el millor que pugui, tenint en compte les circumstàncies i tenint
en compte que és un tema molt complex i que aquesta moció, al nostre entendre, insinua
coses, fa afirmacions d’altres coses que creiem que són perilloses. Demano disculpes per
avançat si no utilitzo les millor paraules possibles però és un debat que no serà senzill.
Nosaltres anunciem ja d’entrada que no votarem a favor d’aquesta moció, ahir vaig tenir una
conversa amb el regidor ponent per a traslladar-li quatre esmenes de les quals, legítimament,
només ha decidit considerar-ne una i vull començar parlant de la part expositiva. Al segon
paràgraf, l’inici del segon paràgraf de la moció diu: “el consorci del parc de Collserola, com un
dels gestors més importants d’aquest territori, hauria de vetllar per la reserva, conservació i el
manteniment de tot aquest patrimoni natural i humà”. Diu “hauria” i entenc que “hauria” és un
verb no afirmatiu, en tot cas. Jo, en tot cas, he tingut la sort de ser representant de l’ajuntament
de Molins de Rei durant tres anys de manera no consecutiva al Consorci del Parc de
Collserola, crec que puc parlar amb un cert coneixement de causa i, ja ho he dit en altres
ocasions, però crec que és important, abans de parlar amb una certa gratuïtat de la feina que fa
el Consorci del Parc de Collserola, conèixer quines són els inconvenients que té el parc de
Collserola a l’hora de fer la seva feina. En tot cas, tenim a la sala el vicepresident executiu del
Consorci del Parc, amb lo qual, si alguna de les afirmacions que faig no s’ajusten a la realitat,
les pot corregir. El Consorci del Parc de Collserola, primer gran, primer i diria que el gran
inconvenient que té és un tema de recursos. Nosaltres hem aprovat a dia d’avui en aquesta
Sala de Plens un pressupost amb el nostre vot en contra, però, en tot cas, aprovat un
pressupost de 32 milions d’euros i l’últim pressupost del qual un servidor té coneixement
aprovat al Consorci del Parc de Collserola, parlo d’un pressupost del 2019, era de 6 milions
d’euros. Joc rec que estem parlant d’un pressupost que és més de cinc vegades inferior al de
l’ajuntament de Molins de Rei per a gestionar una àrea forestal mal delimitada, amb unes vores
mal delimitades, una cosa que ens pot semblar elemental però un s’agafa un tècnic del Parc de
Collserola i es dona una volta pels barris de muntanya i els tècnics del parc de Collserola no
saben on comença el parc i on comença la zona urbana perquè una cosa i una altra no estan
delimitades. Gestionar una massa forestal dintre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb 6
milions d’euros és un autèntic miracle i a mi em sembla gratuït venir aquí a posar en dubte la
feina que fa el Consorci del Parc de Collserola i, per tant, insisteixo, la primera consideració per
la feina que fa el Parc de Collserola que és molta i molt ben feta, especialment pel seu
departament de Medi Natural que fan autèntics miracles. I segueixo amb el Parc de Collserola.
En el...clar, és que aquesta no és la moció definitiva...hi ha un punt de l’acord que és el punt 9
de la nova proposta d’aquesta tarda que diu: “demanar la col·laboració del Consorci del Parc
de Collserola per avaluar els projectes futurs que poden amenaçar les zones incloses en el Pla
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especial de protecció de Collserola, PEPCo, per evitar nous habitatges o l’augment del trànsit
existent i més contaminant”. És que no cal demanar la col·laboració del Consorci del Parc de
Collserola. El Parc de Collserola està legalment establert que ha d’informar d’aquests projectes,
per tant, no cal demanar-li cap col·laboració. El que cal fer és senzillament obeir i atendre el
que diuen els seus informes, el que passa que estaria bé que ens llegíssim els informes quan
estan en contra d’algunes coses i quan estan a favor. Jo vull recordar que el Departament de
Medi Natural del Consorci del Parc de Collserola va fer un informe positiu a l’aprovació del Pla
parcial de Les Licorelles que sembla que no d’això i aquest informe no el va fer ni el
vicepresident executiu ni el gerent del Parc, el va fer i el va firmar el director de Medi Natural
del Parc de Collserola que és una persona amb qui, insisteixo, val la pena parlar i no
pressuposar que no fa la seva feina. La segona és que el primer acord diu: “aturar
immediatament les obres per evitar que es produeixin mals majors en àrees protegides”. Jo no
entraré en si s’estan produint mals majors en les àrees protegides —sincerament, a mi no em
fa aquesta impressió però, en tot cas, jo aquí faig de polític i, per tant, no em pertoca a mi
decidir si s’estan produint aquests mals majors o no, per això hi ha una comissió de seguiment i
per això hi ha uns tècnics municipals i més enllà del municipi que són els que ho han de
decidir—, però si jo no ho entenc malament, demano empara a Alcaldia, en tot cas, jo crec que
el ple municipal no pot aturar aquestes obres per més que l’alcalde vulgui, per més que aquest
punt primer s’aprovi amb 21 vots a favor. Si no ho entenc malament, l’únic que té dret a aturar
aquestes obres és un jutge si aconsegueix demostrar que aquestes obres no s’estan ajustant al
que s’haurien d’ajustar i, per tant, en tot cas, no ens correspon a nosaltres. Llavors, a mi se’m
fa una mica estrany haver de votar si estic d’acord amb aturar unes obres o no quan no em
correspon a mi decidir-ho. Insisteixo, vaig fer una esmena ahir en aquesta línia. I parlaré una
mica de la Riera perquè entenc que, ja que està al títol de la moció i és una mica el que toca,
els mals de la Riera són coneguts i són coneguts des de fa anys, no cal que els descobreixi jo
ara ni cal que els descobreixi ningú. L’Agència Catalana de l’Aigua que és qui té, qui és gestora
de les masses d’aigua d’aquest país, com a mínim de les conques internes i, per tant, la Riera
de Vallvidrera, com a tal, forma part del seu negociat, per entendre’ns, emet cada sis, set anys
un informe sobre l’estat de salut de les masses d’aigua de Catalunya que es diu Imprea o Impe,
no recordo el no. La primera edició es va publicar el 2006, la segona edició es va publicar el
2013. Aquestes dues versions són públiques i són consultables a la web de l’Agència Catalana
de l’Aigua i jo mateix vaig consultar la versió de 2013 fa pocs dies. I hi ha una versió del 2019
que està a observació, està a informació pública i que en aquests moments no està disponible
en la seva totalitat. I, sorprenentment, o per mi gens sorprenentment, aquest informe delimita
perfectament quins són els tres principals problemes de salut de la Riera de Vallvidrera. I jo
crec que en aquesta Sala de Plens, quan vaig al Consorci i quan vaig a tot arreu, tothom ho té
clar, sembla, menys...no sé, determinada gent sembla que no ho acabi d’entendre. Els
principals problemes de la Riera de Vallvidrera, insisteixo, són tres i no ho dic jo, ho diu
l’Agència Catalana de l’Aigua. Un, captacions il·legals de masses d’aigua en superfície, és a
dir, hi ha gent que tira una mànega i que agafa aigua de la Riera de Vallvidrera, això s’ha de dir
pel seu nom, és així i no ho dic jo, ho diu l’Agència Catalana de l’Aigua. La segona és
vessaments de fosses sèptiques i de manca de clavegueram en determinades zones del nucli
urbà de Molins de Rei. I la tercera, curiosament, són abocaments de residus tòxics il·legals
provinents de l’antic sector Licorelles. Fins on jo sé, em sap greu que el regidor d’Urbanisme no
estigui aquí, però jo, com a regidor de Medi Ambient, la legislatura passada vaig tenir
coneixement de tres procediments oberts per Fiscalia Ambiental contra empreses que estan
operant en aquell moment en el sector Licorelles anterior, insisteixo, no en aquest, per
abocaments il·legals tòxics a la Riera de Vallvidrera. Llavors, em sorprèn, sincerament, que cap
ni un d’aquests aspectes que, insisteixo, no són els que dic jo, són els que diu l’ACA, que
posen en perill la integritat de la Riera de Vallvidrera no apareguin en aquesta moció, no
n’apareix ni un, ni un, en els acords ni antics ni nous. Llavors, no sé, o sigui, si anem a parlar
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de la Riera, parlem de la Riera però parlem de la Riera de debò. Si sabem quins mals té i ho
sabem des del 2006, doncs, ataquem el tema. Em fa senyal de que acabi? Doncs, li agraeixo
perquè així no diré més barbaritats.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No per les barbaritats ni de bon tros però per una mica de respecte al temps.
Més intervencions? Ana Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres tampoc no votarem a favor d’aquesta moció i explicaré els motius. Ens
sembla una moció confusa, generalista, de difícil tractament i consideració. Ens sembla que
barreja moltes coses, algunes molt genèriques, altres va més en concret però, al final, creiem
que els acords als que arriba no són els millors, per això hem proposat aquesta esmena.
Aquesta moció, amb tot el respecte als companys d’Esquerra i amb tot el dret del món de
plantejar-la d’aquesta manera, sembla un text més propi d’una plataforma reivindicativa que no
d’un grup municipal que ha votat afirmativament el Pla parcial, estava al govern i ho dic amb
carinyo, és que al final és tot una mica, bueno, sí, raro. Però aquesta moció planteja coses
interessants i jo crec que no han de caure en l’oblit. Aquesta moció, encara que d’una manera
una mica desordenada, planteja uns quants dubtes que l’equip de govern encara no ens ha
aclarit i han passat més de 30 dies des del plenari d’abril. Les preguntes que he dit abans quan
he presentat l’esmena: Per què el projecte d’urbanització no s’ha sotmès al tràmit de valoració
de l’impacte ambiental a la Generalitat? Per què el govern no ha donat resposta si el projecte
d’urbanització conté les mesures de reforestació que la Generalitat exigeix i el pla i també ho fa
l’estudi ambiental estratègic de juliol de 2019? Les obres realitzades fins ara han envaït la zona
intermèdia entre les dues pastilles i s’ha comprovat si respecten els límits de la resta de la
Riera de Vallvidrera? A nosaltres, a simple vista, ens sembla que no i que hi ha un excés
d’execució de l’obra. I és per això que ens agradaria que es demanés aquest informe, per part
del govern, que hem demanat en el text alternatiu perquè estic molt d’acord amb el que ha dit el
regidor. No creiem que un plenari pugui aprovar o pugui dir si s’han d’aturar o no unes obres
d’un projecte que està aprovat com s’ha d’aprovar, amb tots els procediments, i que, a més,
s’està executant. Em sap greu que no s’hagi canviat aquest punt perquè creiem que hagués
canviat per nosaltres, considerablement, el nostre sentit de vot. Però volem aprofitar aquesta
iniciativa d’Esquerra, així com la nostra de l’anterior ple de crear la comissió de seguiment, per
a millorar els aspectes deficitaris que conté el PPU, que els conté, [Inintel·ligible, 04:24:49] i la
seva execució que, per cert, va estar aprovat per una majoria significativa de grups municipals,
tant al gener com el setembre i desembre de 2019 i no pas pel nostre [Inintel·ligible, 04:25:00].
El nostre grup municipal estarà al costat de l’equip de govern per esmenar les deficiències
d’aquest projecte que, entre d’altres, nosaltres creiem que són: problemes de mobilitat que
tindrà Molins de Rei tant de vehicles com de persones com a conseqüència d’aquesta
urbanització, de la instal·lació d’aquesta empresa; la millora de l’entorn natural de la Riera des
de Can Rabella fins als Ponts de Can Baruta; la millora de la connectivitat del polígon amb els
eixos de carreteres i autopistes, etcètera. Si l’equip de govern segueix actuant com ho ha fet
fins ara, i poso uns quants exemples: amb urgència de tramitació dels acords sense donar
oportunitat de temps suficient a l’oposició; mantenint una posició excessivament al costat dels
interessos econòmics de la multinacional sense aprofitar el moment per a solucionar alguns
problemes del poble; dificultar la tasca de l’oposició, com ha fet a l’últim ple, en les respostes
donades al nostre grup on, sense contestar adequadament a les preguntes, el regidor va
acabar dient “la documentació del pla parcial integral consta al registre de plantejament
urbanístic [Inintel·ligible, 04:26:12] al web municipal, els informes de l’ATM consten a
l’expedient que és públic [Inintel·ligible, 04:26:17] amb una sol·licitud per escrit, el projecte
d’urbanització és públic i està a l’expedient administratiu i totes els informes també es poden
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sol·licitar per escrit”, si el govern actua així, que sàpiga que trobareu el nostre grup municipal
enfrontat, fent una oposició positiva per millorar allò que vostès no poden o no volen solucionar.
I, ja per acabar, postdata: el dia 18 de juny vam entrar, vam demanar nova documentació de la
qual només cal fer unes fotocòpies o uns escanejos. Són quatre dies els que té l’equip de
govern per lliurar informació als regidors dels assumptes que demanem informació. Som
flexibles, la vam demanar, la vam entrar per registre el dia 18 de juny però jo crec que ja...però
jo crec que abans de la comissió l’hauríem de tenir, l’hauríem de tenir. I també li diem a
l’alcalde, i acabo ja amb això, que nosaltres no vam proposar la comissió de seguiment de Les
Licorelles seguint aquella dita de “si no vols fer res, crea una comissió”. La vam proposar
perquè realment li volem donar un contingut i volem que sigui un lloc on govern, oposició i fins i
tot, i la resta d’integrants, però fins i tot i estem lluitant perquè la plataforma també hi sigui,
doncs, tothom pugui parlar obertament, amb transparència en aquesta comissió de què està
sent aquesta obra d’urbanització.
Sr. Alcalde:
Ara sí que hauríem d’anar acabant, Ana.
Sra. Aroca:
Perdona?
Sr. Alcalde:
Que hauríem d’anar acabant, portes set minuts ja.
Sra. Aroca:
Sí, sí, no, era això, demanar aquesta...reivindicar que ens deuen una documentació que la
voldríem tenir abans de la comissió i que no votarem a favor de la moció i que estarem al costat
del govern perquè aquest projecte es desenvolupi com s’ha de desenvolupar però que creiem i
que tenim dubtes que estigui sent així, per això demanàvem aquests informes que demanava
en l’esmena parcial. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Gerard Corredera.
Sr. Corredera:
Perdó? No sé, com que fa gestos, no l’entenc.
Sr. Alcalde:
Estava fent el gest perquè el Quim també estava demanat la paraula i li estava dient que, com
a regidor ponent, encara ha de parlar el Ramon i parlaré jo després.
Sr. Corredera:
Nosaltres també, en la línia una mica que comentaven els companys de la CUP i de Molins
Camina Podem, a nosaltres també ens costa votar a favor de la totalitat d’aquesta moció. Sí
que volíem plantejar si es podien votar els punts per separat, no sé si hi ha aquesta possibilitat
i, en tot cas, la plantejo i ho demano. A veure, nosaltres el tema del projecte o del planejament
no vam votar a favor, no vam votar a favor del projecte que es va presentar en el mes de
desembre i, per tant, nosaltres no crèiem que s’havien resolt tots els problemes que aquesta
nova implantació d’aquesta industria al nostre municipi aportaven. Ja plantejàvem fa un any els
problemes de mobilitat que això generaria, ja plantejàvem que l’ATM havia fet un estudi de
mobilitat molt minse o molt irrisori amb la possible ocupació de les carreteres que implicaran
aquesta industria i, per tant, el que demanàvem una mica a l’ajuntament que també hi apliqués
alguna cosa en el seu pressupost a pal·liar aquest increment de la mobilitat i dels vehicles que
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generarà aquest nou polígon industrial. També plantejàvem, quan estudiàvem el planejament,
què passava amb els sectors protegits i ens preocupava moltíssim que el reaprofitament de les
terres, “el acopio” de terres que s’ha fet ha envaït una part de la zona protegida de la Riera que,
després, se suposa que hi haurà un pla de reposició o de restauració d’aquesta riera però que
creiem que, des del punt de vista executiu de la implantació de l’obra, o no s’han destinat els
tècnics que tocaven o hi ha hagut una manca de supervisió del que està executant aquesta
empresa actualment. Després, també, evidentment, en relació amb els punts que esmenta la
moció, la protecció dels ocells i de la fauna, també és veritat que hi ha una proposta de no
executar les obres en un període d’ “anidament” i aparellatge —aparellatge no és, perdó,
aparellament o ara no em sortirà, és igual, ja m’heu entès— i que evidentment no s’ha
respectat aquest període de suspensió de les obres a la proximitat del Parc de Collserola. Però
sorprèn que una moció d’un grup municipal que ja ha votat a favor de tots els plantejaments
sembli més una moció d’una associació o d’un grup d’una plataforma que no una defensa d’un
posicionament polític que no em queda massa clar perquè, com que està tot molt barrejat a la
moció, no sé ben bé quin és el posicionament en relació al conjunt o a la totalitat de l’actuació
que s’està plantejant. Bé, nosaltres també volíem incorporar la petició de la modificació de la
primera esmena o del primer punt o l’esmena del primer punt, bàsicament, perquè no creiem
que es puguin aturar les obres i, per tant, ens costarà, bueno, no podrem votar a favor d’aquest
primer punt. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del Sr. Ramon Sánchez.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Jo lamento molt que no hagin deixat aquest punt sobre la taula com els hi hem
demanat, jo crec, diferents partits polítics. Jo crec que hem vist ben clarament que hi ha certes
deficiències/mancances en aquesta moció. A mi, regidor, m’ha preocupat molt com ha
començat la intervenció perquè ha recordat vostè, i jo crec que no he entès el punt número 1
de la moció, que vostè ja va demanar l’aturada total de les obres. Jo la primera pregunta que li
faria és: en base a què? En base a què fa vostè una aturada total de les obres? Vostè sap què
significa una aturada total de les obres i una denúncia? Vostè sap quin greuge econòmic per
aquest ajuntament podria tenir? Si no ho sap, jo ja li dic, com a mínim, 20 milions d’euros. Això
és el greuge que tindria prendre una decisió com la que vostè demanava en el plenari anterior i
la que demana avui però d’una altra manera perquè, avui, el primer punt, el primer acord diu: “
[Inintel·ligible, 04:33:58] es produeixin mals majors en àrees protegides”. Com a mínim, aquí
estan acotant què s’ha d’aturar tot i que, com molt bé ja s’ha explicat, és evident que el plenari
no té la competència per aturar aquestes obres. Jo sí que voldria començar dient que jo crec, ja
no repetiré moltes coses que han dit els meus companys, jo crec que és evident que aquest
projecte és un projecte en el que, possiblement, l’equip de govern no s’ha explicat prou bé,
l’anterior i aquest, i, possiblement, hauríem de fer...sí, Josep, de vegades hem de fer autocrítica
en lloc d’anàlisis i, per tant, de vegades hem d’entendre que possiblement no hem explicat prou
bé tot el que era aquest projecte, no hem explicat prou bé, jo crec, quines eren les virtuts que
tenia aquest projecte pel nostre municipi i, per tant, jo crec que hi ha un desconeixement,
possiblement, del que és el projecte en sí. Hem aprovat el projecte, ha passat per totes les
comissions d’urbanisme, ha passat per metropolitana, ha passat per l’ajuntament, per tant, tots
els terminis i totes les exposicions públiques que havia d’haver-hi hi ha estat presents. Per tant,
si no hem fet més explicació, aquest govern actual, també és veritat que, evidentment, aquests
tres mesos que hem estat amb la Covid encara ens ha sigut més impossible poder donar més
informació o poder estar, si més no, explicant encara d’una manera més sobre el terreny quin
era el projecte de Les Licorelles. Però cal explicar també que aquest projecte de Les Licorelles
neix amb l’aprovació del document de les directrius i criteris paisatgístics de l’àmbit de la Riera
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entre Can Rabella i el riu Llobregat que data del 30 de març del 2011 i aquí ja s’acaba de
posicionar, s’acaben definint com han de ser l’àmbit de la riera de Vallvidrera i quins criteris
paisatgístics s’han d’incorporar. I, des d’aquest punt de vista, Goodman, que és l’empresa
propietari del sector, el que ha fet és, en definitiva, adequar aquest projecte a aquest informe,
un informe de data ja de 2011. Perquè, si no haguéssim aprovat en aquell moment, al 2011,
aquest informe, estaríem encara recorrent-nos a l’any 2000 que el projecte o la recuperació
paisatgística que deia sobretot en aquest sector de Les Licorelles encara era molt més
agressiva des del punt de vista visual que no pas la que es contempla ara. La que es
contempla ara amb aquestes directrius, sobretot, el que pretén és que l’impacte de les naus
envers l’impacte paisatgístic de tot l’entorn sigui el menor possible. Per tant, és un aspecte que,
en aquest sentit, també cal posar en valor el que ha fet l’empresa de creure’s allò que estava
aprovat el 2011 i, per tant, adaptar-lo i que l’impacte visual sobre el nostre entorn sigui el
menys possible. Hem de dir que la primera proposta que ens van passar, doncs, jo crec que
era una proposta on hi havia, crec, moltes incongruències i possiblement ens portava a un
moment en el que, per aquest ajuntament, possiblement, era complicat poder-la defensar i
poder-la tirar endavant perquè, en alguns espais, bàsicament, vostès ens instaven a
l’expropiació d’alguns elements. He dit “en la primera moció que vostès van presentar”. Per
tant...
Sr. Alcalde:
No és un debat a dos. Ara intervé el Ramon, després...
Sr. Sánchez:
Per tant, en aquest sentit, doncs, és evident que podíem arribar a tenir un greuge econòmic
important i, en aquest sentit, està bé que hagin reformulat aquesta moció amb un altre redactat
que creiem que no és tan agressiu, si em permet la paraula i la posaríem entre cometes, com el
redactat final però que sí que és veritat que nosaltres creiem que encara presenta aspectes
que cal millorar i que cal definir i que, en aquest sentit, nosaltres votarem en contra ja que no
ens deixa clar realment on volen vostès arribar. I, com han dit molt clarament també els
companys, és una moció que barreja vàries coses i que, en aquest sentit, estem parlant de la
defensa de la Riera de Vallvidrera i estem parlant també d’altres aspectes i jo crec que hauríem
d’entre tots assumir que aquesta moció és francament millorable i que, per tant, l’hauríem de
treballar-la de forma conjunta per poder fer que l’entorn de la Riera de Vallvidrera
[Inintel·ligible, 04:39:00] tot el seu àmbit, no només des de Can Rabella fins a la
desembocadura sinó en tot el seu àmbit, per poder prendre decisions i per poder fer un projecte
que s’adeqüi en el que ens estem...i cal recordar també que, en aquest sentit, el projecte de
Les Licorelles tindrà l’afectació que pugui tenir a la Riera de Vallvidrera però només en aquest
àmbit. Per tant, en aquest sentit, nosaltres, lamentant que no deixessin aquesta moció sobre la
taula per poder debatre-la en el marc de la comissió que es va crear en el ple passat, doncs,
votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si em permeten, sí que afegiré unes quantes paraules també per a reforçar les
diferents tesis i també sumant-me al que és la decepció perquè no hagin deixat aquesta moció
sobre la taula. I, permetin-me que els digui, perquè dividiré la intervenció en dos aspectes: una
referència claríssima, primer de tot, al grup ponent; i, després, una sèrie d’agraïments i de
demandes a la resta de grups també que clarament han marcat una diferència de tractament
del tema que ens porta a terme. Avui, Esquerra Republicana que, cal dir, és el principal partit
de l’oposició, tenia dues opcions, o seguir el fil responsable, col·laboratiu i alhora exigent de la
resta de grups o agafar la bandera del populisme i de les mentides per intentar abanderar no se
sap què a partir de què que permet uns vots a favor del seu grup que ens porta on estem ara,
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també. I nosaltres votem a favor i no tenim cap problema de reconèixer-ho però, si estem aquí,
també és gràcies als vots a favor d’Esquerra Republicana i que ara suposo que li tremolen les
cames, suposo que veu un descontentament d’una part de la població i en un text que
assumeix de part de la ciutadania barreja molts aspectes però el principal partit de l’oposició no
pot assumir, i li deia avui a la portaveu, no pot assumir un text que afirma amb aquesta
lleugeres que és que el que hem d’evitar és la transformació perquè no hem fet res per evitar la
substitució de 20 ha de terreny agrícola i forestal per a una activitat comercial. En la moció que
vostès van presentar i que vostès van assumir i que van entrar per registre i que va ser la que
van portar a portaveus sortia aquest paràgraf, surt. Jo, ara el que tinc, el que tinc la veu soc jo i
la intervenció és la meva, vostè podrà dir el que sigui però vostès, com a regidors ponents,
vostès, com a partit que entra la moció, jo els demano que per altres ocasions filtrin les
mocions també i no hagi de ser a instàncies dels altes grups que modifiquin el que vostès
assumeixen que està fonamentat en coses que no són reals, no són reals. Porten una deriva
preocupant i això és el que nosaltres lamentem profundament. I permetin-me que agraeixi el to
de la resta de grups. Ana, a teva intervenció, Josep, també, Gerard, agraeixo el to, com he dit,
exigent, però alhora també col·laboratiu amb la situació existent i col·laboratiu amb les
decisions que es puguin prendre col·lectivament. Jo entenia que, precisament, la moció que
dona lloc a la votació per a crear una comissió de seguiment d’aquestes obres que vam fer el
mes passat donava un cert marge per abordar serenament, sense el focus del ple, aquests
temes, anava equivocat perquè és evident que és un punt de vista que no comparteix tothom, i,
per tant, des d’aquest punt de vista, lamentem el debat que s’ha produït avui. Dimecres
parlarem de tot plegat, segur, abans, prèviament, mirarem de proporcionar tota la informació
que hi hagi i que han demanat, revisarem, si no hem arribat a temps, per mirar de donar
aquesta informació però tinguin molt clar tres directrius que imposarem en tot el tractament
d’aquest tema, assumint ja un defecte de forma inicial, que segurament hauríem d’haver creat
la comissió prèviament, els hi acceptem. També és veritat que, al final, és un pla que queda a
mig, a cavall entre dos mandats, és a dir, es fa l’aprovació inicial en un mandat, es fa
l’aprovació provisional en un altre mandat, escoltin, tenen raó, segurament hauríem d’haver fet
aquesta comissió com tenim altres experiències. Però hi haurà tres directrius que s’imposaran:
la transparència en tot el que farem, la màxima legalitat jurídica esvaint qualsevol dubte que hi
pugui haver i, per tant, a partir dels diferents informes, no ens tremolarà la mà per prendre cap
decisió i mirarem de trobar els màxims consensos possibles i treballar, això sí, pel màxim rigor,
també, mediambiental de l’entorn, el màxim rigor mediambiental de l’entorn d’un sector que,
perdonin que els hi digui als ponents també, no deixen clar tampoc quines obres s’haurien
d’aturar i vostè ho ha dit avui “totes”. Quan unes obres avui, actualment, el que estan arreglant
són denúncies, instàncies que tenia aquest ajuntament des del 2011 sobre determinades
activitats, podríem dir en terme suau, gens respectuoses amb el medi ambient, que hi havia en
aquest sector a data del 2011. I, com a benefici públic, hem explicat que va incorporat en els
plans parcials entre altres coses i entre altres beneficis que comporten aquestes obres, després
d’entrar en els matisos que cadascú pot considerar si l’activitat és l’adequada, si els
inconvenient que es puguin generar poden subsanar o no, però un dels beneficis públics que hi
havia era aquest i n’hi havia un altre que hem dit sempre, en un tros important de la Riera de
Vallvidrera passarà a pública 100% en els dos costats i això és el que ens permetrà avançar
en el projecte de recuperació mediambiental d’aquesta Riera de Vallvidrera, cosa que fins ara
no podíem. I això és la part de fons que segurament tots tindríem ganes de debatre i acordar
entre tots però no a partir d’una moció que entra amb un defecte de forma molt important per la
intenció, per la voluntat i per les inconcrecions. I ara sí que tindria la veu per tancar el punt, Sr.
Quim Llort.
Sr. Llort:
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Gràcies. Jo, primerament, voldria deixar clar que si seguim el reglament, la moció que jo he
llegit no diu ninguna mentida i, si la diu, m’agradaria que me l’expliquessis perquè la que jo tinc
i la que jo he llegit no diu ninguna mentida, això és important per mi i pel nostre grup, no hem
dit ninguna mentida, que quedi clar. Després, jo, repetides vegades, al govern he demanat
parlar amb el tècnic de Medi Ambient. Encara estic esperant parlar amb ell perquè pugui
resoldre dubtes d’aquest projecte en el que es refereix al tema mediambiental. Jo he demanat
parlar amb aquest tècnic i no he pogut parlar amb ell, això és important saber-ho. Una altra
cosa, el projecte executiu de la riera, teòricament, no sé si el teniu o no el teniu però jo he
demanat si aquest document existeix ja. Tampoc m’han respost. I a mi em sembla increïble que
tothom parli d’emergència climàtica, el plac, etcètera i que ara tothom està d’acord que les
obres s’estan fent perfectament i que no hi ha cap dubte que a lo millor hi ha algun aspecte de
la zona de la riera que no estan sent prou rigorosos amb el medi ambient. Jo sí que al·lucino
també amb això, o sigui, tot està perfecte. D’acord, doncs, jo no ho veig, no ho veig així. I no
hem mentit, és important recalcar-ho. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, passaríem...jo en cap cas he dit que mentissin. Hem dit que han assumit una qüestió
que no era real a la presentació de la moció inicial que està entrada per registre. No, no, és que
el reglament permet modificar però en la inicial...bueno, però n’hi ha una presentada
inicialment. Sr. Llort, hi ha una moció presentada inicialment que incorporava aquest paràgraf?
Quina és la que entra per instància al ple inicialment? No, no, el que és vàlid és el que es vota
al final. Molt bé, doncs, passaríem a votació. Votació punt 12.
VOTACIO:
Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

Abstencions

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

3

14

3

Sotmès a votació, el ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 14 vots
en contra del PSC (7), JxM (4), CUP (3), 3 vots a favor de ERC-AM (3) i 3 abstencions de
Molins Camina-Podem (1), MEC (1), C’s (1).
13.- Moció del Grup Municipal de MEC i MOLINS CAMINA PODEM sobre l’ingrés mínim
vital.
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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:

Proposen al Ple del mes de juny del 2020, la següent
MOCIÓ
Exposició de motius
El Govern d’Espanya ha aprovat el RDL 20/2020, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital, i
el Congres dels Diputats l’ha validat amb una àmplia majoria amb només l’abstenció de
VOX.
En la seva exposició de motius, es diu:
CONCEPTE DE INGRES MINIM VITAL
1.- “El principal objetivo del ingreso mínimo vital será la reducción de la pobreza,
especialmente la pobreza extrema, y la redistribución de la riqueza. Al asegurar un
determinado nivel de renta con independencia del lugar de residencia, esta prestación de
la Seguridad Social promoverá la igualdad efectiva de todos los españoles.”
“El ingreso mínimo vital es una prestación económica de periodicidad mensual que cubre
la diferencia entre el conjunto de ingresos que ha recibido el hogar unipersonal o la unidad
de convivencia durante el año anterior y la renta garantizada determinada”
PARTICIPACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS
2.- “Con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales
a disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las
comunidades autónomas y entidades locales para la presentación de las solicitudes e
iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad
social de su territorio.”
“La implicación de comunidades autónomas y entidades locales, con especial
protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la
capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes,
con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública.”
“Asimismo, se podrán suscribir convenios con las comunidades autónomas y entidades
locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por
su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio.”
“…los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con
cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar
en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad
presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado
causada por estos gastos.”
Per tot això, i al objecte de facilitar a les persones i famílies les ajudes en la sol·licitud de
l’ingrés mínim vital, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
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ACORDS:
1.- Manifestar la satisfacció per l’aprovació de l’ingrés mínim vital, a partir del juny del
2020.
2.- Declarar la ferma voluntat de l’ajuntament de Molins de Rei, en la participació i ajuda de
posada en marxa d’aquesta prestació.
3.- Instar a l’equip de govern de l’ajuntament de que inicií les mesures necessàries per
sol·licitar la signatura del convenis de col·laboració que fa esment el citat RDL 20/2020.
4.- Dotar del mitjans administratius i tècnics necessaris per arribar al màxim de persones i
famílies possibles de Molins de Rei, per que puguin demanar i gaudir de l’ingrés mínim
vital.
5.- Traslladar aquest acords a les administracions i autoritats competents.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Passaríem al punt 13 de l’ordre del dia, la moció del grup municipal de Molins Camina Podem i
Molins en Comú sobre l’ingrés mínim vital. I faria la presentació d’aquesta moció el Sr. Gerard
Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Presenta el punt 13.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona, endavant.
Sra. Espona:
Prescindint del moment que s’estigui vivint, cal garantir a totes les persones uns ingressos
mínims que els permeti viure amb dignitat. Això implica, però, també una regularització legal
prèvia perquè tothom es pugui acollir a les ajudes que s’ofereixin, alhora que un procés
d’empadronament per totes les persones que arriben a una població per tal de que ningú es
quedi fora d’aquest ajut a causa de la seva situació irregular, ens referim a les persones que
treballen en l’economia submergida i a les persones migrades en procés de regularització. Si
no es resolen aquestes situacions, molta gent quedarà fora d’aquests ajuts. Tot el nostre suport
a l’hora de millorar les condicions de vida de tothom però caldrà comprovar si la sol·licitud per
accedir-hi i el cobrament de l’ajut és tan fàcil com s’afirma ja que, de moment, aquesta gestió
no està transferida a les comunitats autònomes llevat d’Euskadi i Navarra. En el nostre cas, si
se’n traspassés la gestió a la Generalitat representaria enfortir aquesta prestació la renda
garantida a ciutadania ja prevista, tot i que de moment aquesta opció no es planteja. Votarem a
favor de la moció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Raventós, endavant.
Sr. Raventós:
Gràcies. Nosaltres votarem també a favor d’aquesta moció. Evidentment, estem d’acord amb la
llei que ha desenvolupat el govern d’Espanya, tot el que sigui ajudar a les classes més
desafavorides, evidentment, comptarà amb el nostre suport.
Sr. Alcalde:
També, si em permeten expressar l’opinió, no, escolteu... Jo, manifestar la satisfacció per
l’aprovació. La tenim i, per tant, la manifestem, només faltaria. I els comento també que només
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fa una setmana just, just una setmana, vam ser convocats a una reunió del subdelegat del
govern de l’Estat, evidentment, també del secretari general del govern i del director de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social per abordar, precisament, aquesta aplicació de l’ingrés mínim
vital. Jo crec que voldria destacar tres coses. Una, evidentment, primer, una llei i una mesura
social que sabíem que formava part i era nuclear del pacte de govern del govern existent, el
govern de l’Estat però que en cap moment havíem previst que s’apliqués de forma tan ràpida i
precisament ha estat la situació de la Covid la que ha accelerat l’aplicació d’aquesta mesura
que finalment ha sortit per aplicació el 15 de juny. El fet de que aquesta circumstància, a més a
més, sortís endavant sense cap vot en contra del Congrés dels Diputats, jo crec que és una
bona mesura i una bona eina per a tothom i un bon motiu d’alegria. És veritat que, a partir
d’aquí, nosaltres, igual que ho som amb l’Estat per molt que puguin ser companys o no de partit
i ho som amb la Generalitat, home!, està molt bé que aprovin mesures però també aniria molt
bé que al darrere hi hagués, si és que això ens representa a nosaltres també, despeses
econòmiques o despeses de personal, que hi hagués una contrapartida perquè el que no
podem fer i hem de mantenir la coherència en el discurs, sigui el govern de la Generalitat o
sigui el govern de l’Estat, és que recaigui tota aquesta gestió sobre els diferents ajuntaments
que ja prou atrafegats van tota la ciutadania. És veritat que se’ns va informar de dues coses.
Una, el primer que s’ha d’intentar és que hi hagi una certa compatibilitat de documents entre
l’Estat i els ajuntaments per tal de permetre, justament, i evitar viatges d’una administració a
una altra i això sigui el més àgil possible. I, la segona, saben que s’està intentant signar un
conveni entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el govern de l’Estat que és el
que hauria de regular i permetre aquesta prestació del servei però també amb una
contraprestació per part de...econòmica per part dels ajuntaments del país. Per tant, esperem
que això es produeixi el més ràpidament possible, és evident que estem en una situació
excepcional, és evident que això, segurament, anirà a facilitar l’existència i se’ns ha reconegut
a nivell internacional com un país valent que en un moment complicat aprova una mesura de
cobertura social molt important i això és el que tenim que tenir en compte, per tant, no dubtin i
anirem informant de com ho podem anar aplicant aquesta mesura a l’ajuntament de Molins de
Rei i segur que a la Informativa del mes de juliol podrem parlar-ne i, si no, al setembre a part
del compromís adquirit amb el govern, també, només faltaria de segur l’aprovació d’aquesta
moció. I, ara sí, Sra. Aroca, si volgués tancar.
Sra. Aroca:
Gràcies. Crec que la moció sortirà endavant i això ens satisfà. Jo sí que dir, ja com a opinió
molt particular meva i del meu grup municipal, que no estem satisfets del tot al 100% de com
ha sortit aquest ingrés mínim vital perquè dels imports que es van començar a parlar, fins i tot
al pressupost de les partides pressupostàries a l’Estat, a com ha quedat finalment aquest
ingrés mínim vital hi ha hagut un empitjorament, creiem, de la proposta inicial però, tot i així,
creiem que és necessari i, per tant, ara que ja el tenim i, com ha dit l’alcalde, ha estat aprovada
sense cap vot en contra, fins i tot Vox es va abstenir, no va ni votar en contra, doncs, creiem
que l’hem de treure endavant. i sabem que vindran temps durs, ja són temps durs per a molta
gent, però vindran temps pitjors i avui, precisament, hem sentit pràcticament a tot el govern
parlar en l’aprovació del pressupost que farien tot el que fos possible per ajudar a les persones
i jo crec que amb la gestió i la bona gestió d’aquest ingrés mínim vital i la col·laboració entre
l’ajuntament i l’Estat, doncs, farem que ningú a Molins de Rei es quedi enrere i tothom que hi
hagi d’accedir ho pugui fer. Ho dic perquè, igual, una de les coses que hem de fer és ajudar a
la gent a fer la sol·licitud perquè només es pot fer telemàticament ara mateix i és molt
complicada i jo crec que coses com aquestes és on hem de, com a administració més propera
al ciutadà, és on hem d’estar. Per últim, sí que no puc deixar d’assenyalar que una de les
nostres propostes pel pressupost era, precisament, incorporar un lloc de treball estructural per
a gestionar, precisament, ja no per posar en marxa sinó per la gestió futura, perquè espero que
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sigui una mesura que vingui per quedar-se, i que, malgrat no néixer de ser una mesura
perfecta, només pugui que millorar-se en el futur, doncs, per desgràcia, el govern no ha agafat
aquesta proposta però els emplacem a que en algun moment, si cal, que s’incorpori aquesta,
es creï aquesta plaça estructural i s’incorpori a una persona exclusivament per a gestionar
aquest ingrés mínim vital que, per desgràcia, ens sembla que necessitarà moltíssima gent en
aquest país. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passem a la votació. Votació del punt 13.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels
membres presents.
14.- Moció del Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ per impulsar un model públic i de
qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya
MOCIÓ
“La crisis sanitària provocada per el COVID-19 ha afectat a tots els sectors dels serveis
públics i privats del nostre país. Ha generat més desigualtats entre la societat, el sector
econòmic ha tingut una disminució important de la seva activitat, fet que ha provocat una
gran quantitat d’ERTOs i EROs, ha tingut conseqüències greus en l’àmbit educatiu, … però
si algun sector ha patit més aquesta pandèmia, aquest ha estat el sector socio-sanitari,
afectant sobretot al col·lectiu més vulnerable, el de la gent gran a les residències.
A Catalunya més de 64.000 persones grans i/o dependents en 1.073 residències, 35.000
places privades (moltes d’elles en mans d’empreses de la construcció), 14.000 en centres
d’entitats socials i només 10.000 places públiques. Places totalment insuficients, doncs hi
ha una llista d’espera de més de 3 anys i una situació similar pels centres de dia. Des de la
declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19, més de 3.927 persones residents
han mort i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar contagiades entre
treballadors i treballadores i persones usuàries. Han estat moltes les denúncies al
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant d’aquesta situació, que ha
reaccionat tard i malament, tal i com demostra la retirada de competències que el Govern
de la Generalitat de Catalunya va fer a aquest Departament, traspassant-ne les seves
competències al Departament de Salut.
Quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, la immensa majoria d'aquests centres
no tenien l'atenció sanitària integrada i coordinada, doncs s’havia externalitzat posant la
salut de les persones grans en mans privades. Es patien greus dèficits de personal mèdic,
d'infermeria, ràtios molt elevades, deficients condicions assistencials, escassetat de
subministraments de protecció i una situació laboral precària de les professionals que
cuiden dels nostres avis i àvies, en un sector altament feminitzat. Aquesta greu situació ha
evidenciat les deficiències d’un model d’atenció obsolet i privatitzat.
És imprescindible un canvi en el model d’atenció a les persones grans i/o dependents que
consideri essencial el Dret fonamental a un envelliment digne, que garanteixi l’autonomia
de cada persona per poder gaudir d’una vida plena.
Cal que la Generalitat assumeixi les seves responsabilitats dignifcant i garantint la qualitat
d’atenció a les residències, apostant per un sistema públic, posant les persones i les
seves necessitats al centre on es fomenti l’atenció i l’autonomia personal per davant de
criteris economicistes.
Cal avançar en el model d’atenció a la gent gran canviant les macroresidències per altres
espais vitals i serveis com ara: la llar pròpia, les llars compartides amb apartaments
diferenciats i serveis de suport compartits i també, les petites llars-residència de caràcter
sociosanitari amb un disseny que preservi la llibertat i la intimitat i que alhora que
garanteix una atenció social i sanitària adient.
A Catalunya tota persona hauria de poder exercir el seu dret a escollir a on i com vol
viure, comptant amb suports i serveis adients per apoderar les capacitats pròpies i realitzar
una vida plena en entorns vitals acollidors i en una societat més inclusiva.
Per els motius exposats, el Grup Municipal Molins en Comú proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una avaluació
independent, de la totalitat de residències i dels serveis centrals, de l'impacte de la
pandèmia amb l'objectiu de millorar el model i prendre mesures per minimitzar
futures emergències, alhora que dirimir responsabilitats.
2. Promoure un model orientat a acabar amb la privatització dels recursos d’atenció i
residencials existents i convertint-los en públics, amb possibilitats de concertació,
començant per les residències més afectades i incorporant-ne la seva gestió a la
xarxa pública.
3. Incorporar, per part de la Generalitat de Catalunya, els recursos necessaris per
garantir que l’atenció sanitaria els serveis d’atenció a les persones grans es realitzi
des del sistema públic de salut, oferint-la amb garantia total d’atenció i qualitat.
4. Incrementar el pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçat a l’atenció
residencial per fer front a l’actualització de ràtios i mòduls pendents amb l’objecte
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de garantir la qualitat d’atenció, condicions dels equipaments i les condicions
laborals de les treballadores.
5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar una Llei de la
Dependència i autonomia pesonal pròpia, de manera que garanteixi una major
cobertura de les necessitats, tant en centres de dia, residències, atenció
domiciliària i prestacions econòmiques, alhora que desplegui les possibilitats que la
Llei estatal permet, com la incorporació de la figura del o l’assistent personal. Fent
compatibles diferents recursos, millorant mòduls, ràtios i establint millores en les
condicions laborals de les treballadores.
6. Incrementar la inversió en serveis d’atenció domiciliària, en la qualitat dels serveis,
incorporar perfils especialitzats de suport a casos complexos (educadors socials,
psicòlegs, terapeutes ocupacionals) i impulsant la recerca de nous models d’atenció
a les persones amb dependència a les seves llars.
7. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a organitzar l’atenció residencial amb
una proposta de nou model amb centres amb petites unitats de convivència,
habitatges amb serveis i/o tutelats, models residencials més flexibles que s’adaptin
a les necessitats, decisions i preferències de cadascuna les persones.
8. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar una estructura de
governança que permeti i faciliti la participació i veu dels ens locals i les famílies.
9. Elaborar, per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, un mapa
residencial a Catalunya i dissenyar zones de proximitat per garantir accés equitatiu i
transparent per territoris, amb l’augment de les places per cobrir la demanda
existent amb places públiques.
10. Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Departament de Salut, al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes de Catalunya.”
PRESENTACIO I DELIBERACIONS
Ara sí que passaríem al darrer punt com a moció que seria la moció, el punt número 14 de
l’ordre del dia que és la moció del grup municipal de Molins en Comú per impulsar un model
públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya. Endavant.
Sr. Corredera:
Presenta el punt 14.
Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Núria Garriga, endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup municipal d’Esquerra Republicana Acord Municipal votarem a favor
d’aquesta moció. Aquests dies a les residències, tal com recull en dades la moció, n’hem vist
de tots colors, per tot això i tal com publicàvem en el nostre últim butlletí hem d’allunyar voltors
que gestionen residències perquè és un negoci rendible i és un negoci segur. Des d’Esquerra
Republicana diem “amb les nostres àvies, amb els nostres avis, no”. Des de l’administració
local hem de propiciar un canvi de model i aquí a Molins de Rei ara mateix n’estem planificant
una. Hauríem de dir “també”, torno a començar. Des de l’administració local hem de propiciar
també un canvi de model i aquí a Molins de Rei ara mateix n’estem planificant una. Tenim, per
tant, una gran oportunitat. No volem una residència exprés que ja s’ha aturat dues vegades per
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problemes de tipus jurídic o tipus legal. Volem totes les garanties d’una acció de govern
responsable i transparent. Volem una residència que ofereixi un servei de qualitat a usuaris i
usuàries i que garanteixi condicions laborals dignes a les seves treballadores. Primer, les
persones.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ros, endavant.
Sr. Ros:
Bon vespre o bona nit ja gairebé. Des de la CUP votarem a favor. És una moció que s’adreça
pràcticament tot a la Gene. En tot cas, nosaltres sí que hem defensat sempre que els acords
locals en aquesta direcció potser sí que haurien de parlar més de què pot fer un poble per a les
persones grans i no tant què ha de fer la Gene per a les persones grans, que també, però
estem parlant del poble. L’assistència domiciliària és el més important i és una competència
que és nostra i no la construcció de residències que hauria de ser la Generalitat. I veig que la
Sra. Núria d’Esquerra fa molt sí amb el cap però vostès estan al Parlament, la gent d’Esquerra,
hauríeu de ser conscients... Tu no sé on estàs però tu estàs pel grup d’Esquerra Republicana...
Sr. Alcalde:
Si us plau, si us plau.
Sr. Ros:
El grup d’Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya ha aprovat una moció, ai, uns
pressupostos que estan incomplint el que cal per a Molins de Rei, d’acord? Per tant, Esquerra
Republicana que es posi al seu lloc i parli amb el seu grup del Parlament i facin les inversions
per residències públiques als municipis de Catalunya dels Països Catalans. Facin-ho, facin-ho
perquè, bueno, [Inintel·ligible, 05:08:25] i fem intervencions dient que farem i que, com ho ha
dit? Amb els nostres avis, no. On són les inversions pels nostres avis, gent que governa a la
Generalitat de Catalunya, si us plau? No sé, posem-nos una mica al lloc també quan fem
afirmacions d’aquest calibre.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Un matís, quasi nit, no, nit. No sé quins horaris portes, Carles, però són un quart de
dotze, per tant, és nit avançada. Sra. Jessica Revestido, endavant.
Sra. Revestido:
Bon vespre, de nou. El grup municipal socialista i el govern municipal estem, de veritat, agraïts
per la presentació d’aquesta moció. Ens ajuda a posar de relleu diferents aspectes. La crisi
sanitària per la Covid-19 ha impactat a Catalunya amb força, una crisi sense precedents que ha
posat al descobert les mancances del nostre sistema sanitari de protecció social. Temps hi
haurà per valorar errors i mancances i per millorar un sistema i reconèixer uns professionals
que no han rebut ni prou atenció ni prou recursos durant massa temps. L’impacte de la
pandèmia a Catalunya no només ha afectat de manera especial la població de més de 70 anys
i persones amb malalties cròniques, sinó que a més ho ha fet amb especial virulència als
centres residencials per la gent gran i per persones amb discapacitat. Avui a Catalunya més de
900 persones han mort en residències, una quarta part del total de defuncions per Coronavirus
a casa nostra. El 50% de les residencies catalanes han estat afectades per la pandèmia. Les
dades són esfereïdores i obliguen a actuar amb celeritat i eficàcia. Cal garantir el material de
protecció als i les professionals dels serveis que atenen aquestes persones. 5.000 treballadors i
treballadores de centres de la gent gran han estat aïllats preventivament o amb
simptomatologia durant aquestes darreres setmanes. Cal crear una bossa de treball de
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professionals de les cures i de l’assistència sociosanitària específica pels serveis residencials.
L’actual oferta pública del SOC és insuficient. Durant aquestes setmanes, a més, hi ha hagut
un clam compartit entre els gestors d’aquests equipaments i els alcaldes i alcaldesses. El
govern de la Generalitat ha arribat tard i malament i els ajuntaments no han tingut suport
suficient per dur a terme tasques essencials com la desinfecció del centre. La manca de
lideratge, d’atenció i de coordinació per part de l’administració catalana ha estat una constant.
La situació és greu i no s’ha estat a l’altura, com ho ha reconegut el mateix president de la
Generalitat. Mala gestió i improvisació a l’hora de fer recomanacions a familiars, sovint
contradictòries, com també manca de transparència amb les dades que s’han aportat. Calen
mesures urgents com la medicalització de les residències, així com assegurar una via de
trasllat eficaç de les persones greus infectades de Coronavirus cap al sistema sanitari. La
darrera decisió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de deixar que les famílies
se’ls enduguin a casa sense saber si estan contagiats a través del corresponent test i sense
assegurar que l’aïllament a casa es pugui fer amb totes les garanties és o era —perquè va ser
en estat d’alarma— una gran irresponsabilitat. Les retallades practicades des de fa una dècada
per part del govern de la Generalitat encara no revertides han provocat clars dèficits en
l’atenció a les persones amb més necessitats. La protecció social emprada per govern
d’Espanya va ser implementada per la renda garantida a la ciutadania que ha d’arribar a més
persones i cal crear una prestació social d’emergència per a les famílies que no tenen ingresso
i no poden ser beneficiàries de cap altra prestació. La crisi sanitària ha posat un cop més en
evidència que cal atendre de manera específica els sectors més desfavorits i impulsar mesures
per a pal·liar dèficits que s’arrosseguen des de fa massa anys. En l’àmbit de l’Educació, per
exemple, s’han d’atendre les desigualtats educatives i facilitar a les famílies els recursos
educatius digitals per a garantir el decurs del curs escolar i afrontar futurs reptes. La
descoordinació de la gestió per part de la Generalitat dels casos de Covid a residències de gent
gran, precisament el col·lectiu més vulnerable, ha provocat també que els ajuntaments han
tingut que fer front a aquesta situació de risc que competencialment tampoc els pertocava de
fer però que han vetlat per la seguretat i salut de la seva gent gran i treballadors i treballadores.
Aquest exemple ha estat un cas flagrant de la manca de resposta i deixadesa de les funcions
competencials de la Generalitat en casos extrems que han suposat la mort del 40% dels
residents. Cal seguir treballant per revertir les retallades cap al món local i la greu morositat en
els pagaments de tot tipus de transferències de l’actual govern de la Generalitat i on els
ajuntaments, en molts casos per [Inintel·ligible, 05:13:29] de funcions del govern, han d’actuar
per mantenir els serveis essencials. Hi ha tres opcions diferenciades per gestionar els recursos
d’atenció geriàtrica: els consorcis públics locals, el tercer sector social i la iniciativa empresarial.
Els tres coincideixen en atendre persones grans que no poden viure autònomes en la
comunitat. Els consorcis públics locals solen gestionar els recursos reconvertits d’origen públic.
El tercer sector social el conformen associacions i fundacions sense afany de lucre que
conjumina treball professional i voluntari en centres de grandària heterogènia. I la iniciativa
empresarial gestiona residències que van de les molt petites i familiars a enormes centres amb
moltes places i serveis finançades pels usuaris o cofinançades per les administracions
públiques. Creiem que ha de potenciar-se la xarxa de consorcis públics locals, identitats socials
que garanteixin una gestió professional i la reinversió dels recursos públics en una millor
atenció i evitin les operacions immobiliàries o de rendibilitat econòmica sense valor per les
persones. A Molins de Rei no hem estat una excepció en aquesta crisi. El Covid-19 també ens
ha deixat petjada i molt trista a la nostra llar d’avis. Hem aconseguit, no sense esforç per part
del personal de la llar i la gestió de l’ajuntament, que a dia d’avui siguem una residència verda i
els usuaris i usuàries de la llar puguin rebre la visita de les seves famílies. I estem treballant
des del minut zero en què l’actual llar d’avis estigui en les millors condicions per la nostra gent
gran i perquè la futura residència també ho sigui, treballant per una gestió d’atenció centrada
en la persona que impliqui reconèixer la singularitat i unicitat de la persona i fixar la mirada en
Pàg. 182/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

les seves capacitats enfront d’allò que la fa dependent, donant suport a la seva autonomia i
aconseguir que mitjançant —acabo ja, perdó— que els recursos públics puguem fer d’aquest
equipament un recurs d’alta qualitat per la nostra gent gran. És també intenció d’aquest govern,
i ja s’està treballant en aquesta línia, que els serveis d’atenció domiciliària estiguin dirigits a
mantenir el màxim de temps possible les persones en situació de dependència a casa seva,
aconseguir que la pèrdua d’autonomia esdevingui el més tard possible. La nostra gent gran ha
de ser valorada i atesa com a resposta a tot el que ens han aportat i aporten a la nostra
societat. Disculpeu. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. La pandèmia ha posat en evidència la precarietat en la que vivien als centres de la
gent gran des de fa temps, un problema estructural derivat de les retallades i privatitzacions
iniciades des de fa 15 anys. Des del 2012, més de 5.000 milions d’euros han estat retallats
[Inintel·ligible, 05:16:18], s’ha eliminat personal i s’han precaritzat les condicions laborals de les
treballadores, més del 90% són dones amb sous que no arriben ni als 1.000 euros. Mentre les
empreses tenen guanys milionaris, les privatitzacions no han parat i la falta de material ha estat
una constant. En l’actualitat, el 75% de les residències aquí a Espanya són de titularitat
privada. Moltes comunitats autònomes han estat derivant i subcontractant places a empreses i
multinacionals, fons voltors i empreses que, sense tenir coneixement en el sector i dedicats a
l’especulació, han trobat en el benestar i la salut de les persones grans un negoci que mou
milers i milers d’euros anuals. Jo crec que tots tenim clar d’on venim i que necessitem un canvi
de model urgent. La salut, el benestar, les cures de les persones grans no poden ni deuen ser
un negoci en mans d’estrangeres i de milionaris al servei del benefici econòmic i el lucre.
Espanya és la quarta economia de la Zona Euro i ha de ser capaç de garantir a les persones
grans la cura que es mereixen. Per tant, jo crec que, el Gerard ja ho ha traslladat aquí a Molins
de Rei, sabem com ha actuat la nostra residència, estem molt orgullosos d’ella malgrat les
dades que ha donat la regidora que, òbviament, no ha pogut escapar de les pèrdues humanes
però, tot i així, jo crec que ha tingut un comportament exemplar i el que ens hem de preguntar
és si la futura residència que tindrem a Molins de Rei, malgrat compartir el que ha dit el Carles
de que potser no hauríem de ser nosaltres els que la féssim però està clar que serem nosaltres
els que l’acabarem fent, ens hem de preguntar si la futura residència podrà seguir aquest
model que hem tingut fins ara. Com hem pogut actuar en la nostra residència durant la
pandèmia? Gràcies a que era de gestió municipal directa. I si, amb el model que l’equip de
govern té el cap, això s’aconseguirà de la mateixa manera. Jo ho dubto però espero i desitjo
equivocar-me. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Des de Junts per Molins també votarem a favor d’aquesta moció, no pot ser d’una altra manera.
Creiem que l’exemplaritat amb la que han treballat totes les persones que estan a la nostra
residència, treballant, en definitiva, per a les nostres persones grans, creiem que és un model
que és el que ha de continuar funcionant en tota la seva extensió. Som conscients, per això,
que les demandes que se li fan a la Generalitat, estic convençut que si el dèficit fiscal de l’Estat
espanyol no fos de 16.000 milions d’euros, segur, possiblement, que podríem fer moltes més
inversions en residències, en Educació, en molts més àmbits en els que aquest país anomenat
Catalunya, malauradament, no té l’oportunitat de desenvolupar tots els projectes que es mereix
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tota la seva ciutadania. Estic convençut, Sra. Aroca, que ara que vostès estan al govern de
l’estat espanyol ens ajudaran a retornar aquest dèficit fiscal i, per tant, podrem aconseguir que
aquestes residències es puguin fer a Catalunya també en aquest sentit. Per tant, nosaltres
estem convençuts que la residència es durà a terme, estem convençuts —truqui, truqui—
estem convençuts que serà com ara, a través, com sempre hem defensat, a través d’un mitjà
propi com és el Consorci i, en aquest sentit, doncs, està clar que nosaltres entenem que és la
millor situació per continuar gaudint de la nostra residència i, sobretot, de seguir mantenint-ne
el control que és important en aquest sentit. Per tant, nosaltres recolzarem aquesta moció
perquè crec que és una moció que està molt ben feta i que, per tant, ens posa deures a tots, no
només a Molins sinó també a la Generalitat en el que, possiblement, hem millorat o hauríem
d’haver millorat la situació de la pandèmia, el tractament, com possiblement també, si no hi
hagués hagut aquesta centralització des de l’estat espanyol, possiblement, s’haguessin pogut
fer les coses diferents, no ho sé però possiblement.
Sr. Alcalde:
Ara, sí, Gerard, si volguessis tancar.
Sr. Corredera:
Gràcies a tots per les aportacions i per les intervencions. Entenc, suposo que s’aprovarà
aquesta moció. Gràcies per recolzar-la i, a veure, aquesta moció, finalment, el que conclou és
que les residències són responsabilitat de la generalitat i que és la Gene la que ha de resoldre
amb els seus pressupostos i posant els recursos que pertoquen necessaris per atendre totes
les necessitats que s’expressen en aquesta moció. I, en el cas concret de Molins, doncs, també
creiem que aquesta hauria de ser la filosofia de tot plegat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passem a votació. Votació punt 14.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins CaminaPodem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels
membres presents.
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16.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal de MOLINS CAMINA-PODEM:
Pregunta:
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
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?

de

Entenc que les farem totes i, després, ja anireu responen en conjunt, no?
Resposta:
Les preguntes van ser contestades parcialment al plenari i amb posterioritat s’ha enviat
resposta per escrit.
Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ:
Pregunta:
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
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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?
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·

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.
Resposta:
Les preguntes van ser contestades parcialment al plenari i amb posterioritat s’ha enviat
resposta per escrit.
Grup Municipal de la CUP-AMUNT:
Pregunta:
Sí, bones. Tinc dues preguntes, bueno, un prec. El primer serà un prec, (...) . 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.
Resposta:
La pregunta va ser resposta durant el Plenari.
Grup Municipal d’ERC-AM:
Pregunta:
Tinc un prec i una pregunta. Començo pel prec (...) 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.
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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.
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.
Resposta:
La pregunta va ser resposta durant el Plenari.
Grup Municipal d’ERC-AM:
Pregunta:
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.
Resposta:
La pregunta va ser resposta parcialment durant el Plenari. Afegir a la informació que la
proposta de pressupost 2020 contempla el mateix import de subvencions per a entitats
que l’any 2019.
Grup Municipal de MOLINS CAMINA-PODEM:
Pregunta:
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
Pàg. 188/189
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 25/06/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

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.
Resposta:
La pregunta fou contestada al plenari, afegir que la llisa d’ admesos i exclosos a la
convocatòria dels horts urbans que esmenta la senyora regidora, es va publicar al etauler de l’Ajuntament, els detalls d’aquesta qüestió van ser tractats a la comissió
informativa del mes de juny.
Sr. Alcalde:
Amb aquest tema ja arribem a la part final del ple. Com saben, hem fet ja les qüestions
sobrevingudes, per tant, passaríem al punt, el punt 15 ja està fet. Passaríem al punt 16 de
Precs i preguntes. Ara em sembla que els passen les respostes del ple, el que van formular, les
preguntes que van formular vostès en el ple anterior i és el moment de fer les preguntes. No hi
ha preguntes. Doncs, si em permeten, hi hauria el torn obert de paraules que és evident que
avui no hi ha cap paraula demanada. Ara sí que, si em permeten, gràcies per aquest ple.
Veurem quina disposició de sala podem agafar pel proper ple del mes de juliol. Moltes gràcies.
Bona nit.
17.-Torn obert de paraules.
Sr. Alcalde:
No hi ha cap paraula demanada.
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan
són les onze hores i quinze minuts, de la qual s’esten la present acta.

Joan Montserrat Olivella
El Secretari accidental
Joan Montserrat Olivella
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