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ESBORRANY
A C T A

NÚM. 6/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 23 DE JULIOL DE 2020.

A la Federació Obrera de Molins de Rei, quan són les divuit hores i deu minuts del vint-i-
tres de juliol de dos mil vint, es reuneixen a 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
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Carles Ros Figueras
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la 
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.

Excusa la seva absència  la Regidora Estefania Castillo Márquez

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 06/2020 de 17 de juliol de 2020.

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió de la regidora Sra. Laia Juarros i Menéndez
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PRESA POSSESSIÓ

Atès que en la sessió plenària 4/2020 que va tenir lloc el dia 4 de juny de 2020, es va 
adoptar l’acord de presa de coneixement i acceptació de la renúncia voluntària a la 
condició de Regidor d’aquest Ajuntament, presentada pel Sr. Marcel López Estalella, 
pertanyent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC-AM), i es va declarar vacant el seu escó.

Vista la credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central a favor de la Sra. 
Laia Juarros i Menéndez, inclosa en la llista de candidats presentada pel Partit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), a les Eleccions 
Municipals que varen tenir lloc el dia 26 de maig de 2019 i després de deixar constància 
del compliment per part de la Sra. Laia Juarros i Menéndez, de la seva obligació de 
formular les declaracions exigides per l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases.

De conformitat amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, procedeix a donar possessió del càrrec de Regidora 
d’aquest Ajuntament, a la Sra. Laia Juarros i Menéndez, a la vista de la credencial 
expedida per la Junta Electoral Central, prèvia presentació, per part de la 
interessada, del jurament o promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula 
establerta per l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Molt bé, doncs, gràcies a tothom en aquesta nova disposició que tampoc...sabem que no 
és tot lo amable que voldríem. Entenem que millora alguna part però no del tot i, per tant, si 
els sembla, donaríem començament al que és —si poguéssim anar tancant la porta també, 
si poguéssim anar tancant la porta, si us plau—, doncs, començaríem el ple ordinari, tot i 
que no sigui el darrer dijous de mes, però els recordo que segons el ROM tenim possibilitat 
d’avançar-ho o retrocedir-ho en una setmana el que és el ple ordinari, per tant, és a efectes 
pràctics, és el ple ordinari del mes de juliol, fet i convocat per avui a les sis de la tarda, dia 
23 de juliol, en aquesta sala d’actes de la Federació Obrera com a conseqüència de les 
limitacions i dels consells de salut pública que, si em permeten, abans de començar, 
doncs, recordaré per tots els que ens estiguin escoltant, clarificar, també, i abans de 
començar el ple perquè crec que contextualitzant on estem...i hem d’aprofitar qualsevol 
oportunitat per dir-ho. Primera qüestió, estem a Molins de Rei en la situació d’aquesta nova 
realitat, estem en un municipi que no ha quedat afectat hores d’ara pel que són aquests 14 
municipis que sí que tenen recomanacions quant a restriccions de mobilitat i també 
mesures quant a restriccions d’aforaments en activitats com la restauració i, inclús, 
d’ajornament d’activitats esportives o culturals. Molins de Rei no està dins d’aquests 14 
municipis. Hores d’ara, les dades de l’epidèmia, de la pandèmia a Molins de Rei, des de 
que ha començat el que podríem anomenar com a segon brot, segona onada o revifada de 
la incidència d’aquest virus, és de que divendres passat els casos confirmats a Molins de 
Rei eren de tres, el dilluns els casos confirmats a Molins de Rei eren nou i hores d’ara, 
avui, encara els casos confirmats a Molins de Rei continuen en nou. Això ha estat una 
informació que s’ha passat i saben puntualment els portaveus en el moment en què 
nosaltres, que jo mateix tenia coneixença, per tant, del responsable de Salut, del sector 
sanitari Fontsanta Centre, i, per tant, que també vull compartir amb tothom que ens estigui 
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escoltant. I, abans de començar, també, i aprofitant, cridar a la responsabilitat de tots els 
molinencs i molinenques en el que, hores d’ara, continua sent l’única vacuna que tenim 
abans que no ens aparegui i que la comunitat científica avanci o aconsegueixi una fita que 
sí que, llavors, podrem catalogar d’històrica i que és aconseguir una vacuna mèdica el més 
aviat possible. Hores d’ara, l’única són seguir les recomanacions de Salut Pública que són: 
distanciament, és l’ús de la mascareta i és, evidentment, la higiene de mans. 

Per tant, des d’aquesta apel·lació a la responsabilitat, si els sembla, començaríem el ple 
ordinari del mes de juliol amb un primer punt que és la presa de possessió de la regidora, 
Sra. Laia Juarros i Menéndez i, en primer lloc, el que hauria de fer, si ho trobo, perquè la 
tenia aquí davant i ara no la trobo, és prendre possessió de...Sra. Laia Juarros, sembla que 
m’ha desaparegut...aquí, perdoneu. Sra. Laia, benvinguda, jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora d’aquest 
ajuntament de Molins de Rei amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? Doncs, moltes 
gràcies, nova regidora, benvinguda a aquesta Sala de Plens i a disposar de tot el conjunt 
de companys i companyes de la Sala de Plens per si et podem acompanyar en aquest 
camí que inicia actualment i avui. Benvinguda.

El Ple de la Corporació en pren coneixement.

2.- Donar compte dels canvis en la composició del grup municipal d’ERC-AM i
aprovar-ne la seva difusió

DONAR COMPTE

Donat que en el Grup Municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
municipal (ERC - AM) ha entrat per registre d’entrada número 2020009825, de data 
09.06.2020 la seva nova composició.

Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels 
canvis en el Grup Municipal de d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal 
(ERC - AM) , a efectes informatius i proposar l’aprovació de la seva difusió.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següents:

ACORDS:

Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi 
de regidor en el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
municipal (ERC - AM), en compliment del que disposa l’article 50.4 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, queda de la manera següent:

GRUP MUNICIPAL: d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC - 
AM)

Membres: 
Marta Espona Burgués
Joaquim Llort Grau
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Núria Garriga i Pujol
Laia Juarros i Menéndez

Portaveu: Sra. Marta Espona Burgués
Suplent: Sr. Joaquim Llort Grau

Segon.- Els Grups Polítics Municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa, 
representació i Estatut jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal, 
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals 
continguda en la normativa vigent.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Passaríem al punt dos, donar compte dels canvis en la composició del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal i aprovar-ne la 
seva difusió. Entenc que és conegut per tothom, per tant, si no hi ha cap tema, no? 
Eh? No, és donar compte. Ah, perdó, perdó, té raó “i aprovar la seva difusió”, té 
raó, secretària. Doncs, passaríem a la votació

VOTACIÓ 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

Sotmès a votació, el ple de la corporació aprova la present proposta per unanimitat 
dels membres presents.
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3.- Donar compte del canvi del grup municipal ERC-AM en la composició de les
corresponents comissions informatives

DONAR COMPTE

PROPOSICIÓ D’ALCALDIA

“Donat que en el Grup Municipal de Junts per Molins (JxM) ha entrat per registre d’entrada 
número 2019019528, de data 05.11.2019 la seva nova composició.

Aquesta Alcaldia procedeix a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, dels 
canvis en el Grup Municipal de Junts per Molins (JxM), a efectes informatius i proposar 
l’aprovació de la seva difusió.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següents:

ACORDS:

Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència del canvi 
de regidor en el Grup Municipal de Junts per Molins (JxM), en compliment del que disposa 
l’article 50.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, queda de la manera següent:

GRUP MUNICIPAL: Junts per Molins (JxM)

Membres: 
Sr. Ramon Sánchez Gil 
Sra. Carme Madorell Colomina 
Sr. Jordi Enseñat García
Sr. Jordi Pradell Obiols

Portaveu: Sr. Ramon Sánchez Gil
Suplent: Sra. Carme Madorell Colomina

Segon.- Els Grups Polítics Municipals constituïts, en quant a la seva naturalesa, 
representació i Estatut jurídic, es regiran pel que disposa el Reglament Orgànic Municipal, 
en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació dels Grups Polítics Municipals 
continguda en la normativa vigent.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde: 
I passaríem al punt tres que és donar compte del canvi del grup municipal ERC-AM en la 
composició de les corresponents comissions informatives. Per tant, en aquest no cal 
votació. Ens donaríem per assabentats.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

4.1.- 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 931 de 19-06-2020, relatiu a 
l’aixecament de la suspensió de la concessió de les obres d'instal·lació, equipament
i explotació de l'aparcament soterrat del mercat municipal i de la gestió i explotació
de les zones de parquímetre de molins de rei.

DONAR COMPTE

“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2020
JUNY

Decret Data Concepte
837 02/06/2020 Aprovació Despeses
838 02/06/2020 Aprovació Despeses
839 03/06/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
840 03/06/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
841 03/06/2020 Llicència de gual
842 03/06/2020 Llicència d'obra menor
843 03/06/2020 Llicència d'obra menor
844 03/06/2020 Contractació laboral
845 03/06/2020 Contractació laboral
846 03/06/2020 Gestió de cementiri
847 03/06/2020 Llicència d'obra menor
848 03/06/2020 Llicència d'obra menor
849 03/06/2020 Llicències, permisos i excedències
850 03/06/2020 Gestió de cementiri
851 04/06/2020 Règim disciplinari
852 04/06/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
853 04/06/2020 Gestió de cementiri
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854 04/06/2020 Gestió de cementiri
855 05/06/2020 Aprovació Organigrama
856 05/06/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
857 05/06/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
858 05/06/2020 Contractació laboral
859 05/06/2020 Contractació laboral
860 05/06/2020 Gestió de cementiri
861 05/06/2020 Gestió de cementiri
862 05/06/2020 Regularització fiscal
863 05/06/2020 Autorització i delegacions
864 05/06/2020 Regularització fiscal
865 05/06/2020 Processos de selecció
866 05/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
867 05/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
868 05/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
869 05/06/2020 Aprovació Despeses
870 08/06/2020 Nomenaments
871 10/06/2020 Aprovació Despeses
872 11/06/2020 Contractació laboral
873 11/06/2020 Nomenaments
874 11/06/2020 Llicència de gual
875 11/06/2020 Provisió de llocs
876 11/06/2020 Preinscripció i matricula

877 11/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

878 15/06/2020 Llicència de gual
879 15/06/2020 Llicència d'obra menor
880 15/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
881 15/06/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
882 15/06/2020 Contractació oberts de serveis
883 15/06/2020 Aprovació Organigrama
884 17/06/2020 Contractació laboral
885 17/06/2020 Contractació laboral
886 17/06/2020 Gestió de cementiri
887 17/06/2020 Llicència d'obra menor
888 17/06/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
889 17/06/2020 Llicència d'obra menor
890 17/06/2020 Contractació laboral
891 18/06/2020 Aprovació Despeses
892 18/06/2020 Aprovació Despeses
893 18/06/2020 Aprovació Despeses
894 18/06/2020 Processos de selecció
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895 18/06/2020 Autorització i delegacions
896 18/06/2020 Danys a béns municipals
897 18/06/2020 Contractació laboral
898 18/06/2020 Danys a béns municipals
899 18/06/2020 Danys a béns municipals
900 18/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
901 18/06/2020 Modificacions de pressupost
902 18/06/2020 Aprovació document cobratoris
903 18/06/2020 Aprovació document cobratoris
904 18/06/2020 Aprovació document cobratoris
905 18/06/2020 Llicències, permisos i excedències
906 18/06/2020 Contractació laboral
907 18/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
908 18/06/2020 Danys a béns municipals
909 18/06/2020 Modificacions de pressupost
910 18/06/2020 Modificacions de pressupost
911 18/06/2020 Modificacions de pressupost
912 18/06/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
913 18/06/2020 Situacions del personal
914 18/06/2020 Contractació laboral
915 18/06/2020 Ajuts treballador públic

916 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

917 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

918 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

919 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

920 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

921 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

922 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

923 18/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

924 19/06/2020 Aprovació Despeses
925 19/06/2020 Aprovació Despeses
926 19/06/2020 Aprovació Despeses
927 19/06/2020 Aprovació Despeses
928 19/06/2020 Modificacions de pressupost
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929 19/06/2020 Subvencions i convenis amb entitats
930 19/06/2020 Llicències, permisos i excedències
931 19/06/2020 Concessió de serveis
932 19/06/2020 Contractació laboral
933 19/06/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
934 19/06/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
935 19/06/2020 Situacions del personal
936 19/06/2020 Situacions del personal
937 19/06/2020 Retribucions; nómina i seguretat social

938 19/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

939 19/06/2020
Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment 
perillosos

940 19/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

941 19/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb 
taules i cadires, etc.)

942 22/06/2020 Recurs de reposició
943 22/06/2020 Sancionador
944 22/06/2020 Sancionador
945 22/06/2020 Sancionador
946 22/06/2020 Sancionador
947 25/06/2020 Processos de selecció
948 22/06/2020 Contractació menor de serveis
949 25/06/2020 Contractació oberts de serveis
950 25/06/2020 Ajuts socials
951 25/06/2020 Gestió de cementiri
952 25/06/2020 Gestió de cementiri
953 25/06/2020 Gestió de cementiri
954 25/06/2020 Contractació laboral
955 25/06/2020 Aprovació document cobratoris
956 25/06/2020 Nomenaments
957 25/06/2020 Aprovació document cobratoris
958 25/06/2020 Aprovació document cobratoris
959 25/06/2020 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
960 25/06/2020 Modificacions de pressupost
961 25/06/2020 Modificacions de pressupost
962 25/06/2020 Modificacions de pressupost
963 25/06/2020 Llicència d'obra menor
964 25/06/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
965 25/06/2020 Gestió de cementiri
966 25/06/2020 Baixa llicència gual



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 23/07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 10/147

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

967 25/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

968 25/06/2020 Llicència d'obra menor
969 25/06/2020 Bonificacións Fiscals
970 25/06/2020 Situacions del personal
971 25/06/2020 Modificacions de pressupost
972 25/06/2020 Llicència d'obra menor
973 25/06/2020 Ordre d'execució
974 25/06/2020 Ajuts socials
975 25/06/2020 Aprovació Despeses
976 25/06/2020 Aprovació Despeses
977 25/06/2020 Aprovació Despeses
978 29/06/2020 Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
979 29/06/2020 Regularització fiscal
980 29/06/2020 Regularització fiscal
981 29/06/2020 Llicència de gual
982 29/06/2020 Devolució d'ingressos indeguts
983 29/06/2020 Regularització fiscal
984 29/06/2020 Reserva d'espai a la via pública
985 29/06/2020 Nomenaments
986 29/06/2020 Nomenaments
987 29/06/2020 Devolució d'ingressos indeguts

988 29/06/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, 
bastides, altres elements estructurals)

989 29/06/2020 Llicència de gual
990 29/06/2020 Reserva d'espai a la via pública

991 29/06/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb 
mobilitt reduïda

992 29/06/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

993 29/06/2020 Modificació llicència gual
994 29/06/2020 Llicència de gual

995 29/06/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

996 29/06/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

997 29/06/2020 Contractació laboral
998 29/06/2020 Contractació laboral

999 29/06/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1000 29/06/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda
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1001 29/06/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1002 29/06/2020 Contractació laboral
1003 29/06/2020 Ordre d'execució
1004 29/06/2020 Aprovació Despeses
1005 29/06/2020 Ordre d'execució
1006 29/06/2020 Ordre d'execució
1007 29/06/2020 Ordre d'execució
1008 29/06/2020 Situacions del personal
1009 29/06/2020 Llicència d'obra menor
1010 30/06/2020 Aprovació Despeses
1011 30/06/2020 Ordre d'execució
1012 30/06/2020 Contractació laboral
1013 30/06/2020 Autorització i delegacions
1014 30/06/2020 Danys a béns municipals
1015 30/06/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1016 30/06/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1017 30/06/2020 Ordre d'execució
1018 30/06/2020 Ordre d'execució
1019 30/06/2020 Ordre d'execució
1020 30/06/2020 Ordre d'execució
1021 30/06/2020 Regularització fiscal
1022 30/06/2020 Llicència d'obra menor
1023 30/06/2020 Ordre d'execució
1024 30/06/2020 Ordre d'execució
1025 30/06/2020 Aprovació regularitzacións operacions extrapressupostàries
1026 30/06/2020 Contractació laboral
1027 30/06/2020 Devolució d'ingressos indeguts

--

Es dona compta al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número 931, de data 19 de 
juny de 2020, el text literal del qual és el següent: 

“Decret d’Alcadia número 931 de data 19/06/2020

A la vila de Molins de Rei,

Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 7/2020/CONSE ,que 
resulta del procediment tramitat de/d' AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LA 
CONCESSIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DE 
L'APARCAMENT SOTERRAT DEL MERCAT MUNICIPAL I DE LA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE LES ZONES DE PARQUÍMETRE DE
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MOLINS DE REI. ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions 
que tot seguit s'exposen:

Atès que, d'acord amb l'art. 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (RDL 
8/2020), per decret d'alcaldia núm. 634, de 6 d'abril de 2020, i modificat pel decret 
d'alcaldia 661, de 16 d'abril de 2020, es va apreciar la suspensió de l'execució de la 
concessió administrativa de la gestió i explotació de les zones de parquímetres de Molins 
de Rei, des del 16 de març de 2020 i fins que es notifiqués la finalització de la suspensió.

Vista la 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.

Vista la instrucció del regidor de mobilitat, el Sr. Alex Herrero Basangé, on s'estableix:

Atès que el dia 8 de juny de 2020, possiblement, passarem a una situació en fase 2 de 
desconfinament.

Atès la necessitat de retornar a la normalitat amb els serveis que aquest Ajuntament dona 
a la població.

Per tot l'anterioment exposat, haig de dir que:

Es demana l'aixecament de la suspensió del servei de la Zona Blava, gestionat per 
l'empresa SABA, a partir del dia 8 de juny de 2020.

Vist que, tal i com disposa l'art. 34.4 RDL 8/2020, una vegada finalitzada la suspensió, el 
concessionari tindrà dret al restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió, ja sigui a 
través d'una ampliació de la seva durada inicial, fins a un màxim d'un 15%, o mitjançant la 
modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses al contracte.

Vist l'article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim 
local (LRBRL) i l'article 53.1 lletra m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), que 
disposen que l'alcalde podrà adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de 
catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i 
adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.

Atès la proposta de decret signada per la Cap de l'oficina administrativa de SIT de data 
03/06/2020, amb l'informe jurídic i econòmic emès per l'Assessora Jurídica i l'Interventor 
accidental, respectivament, de data 04/06/2020 i supervisada pel President de l'àrea de 
SIT en data 09/06/2020.



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 23/07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 13/147

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

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la 
legislació vigent.

DECRETO:

Primer.- Aixecar la suspensió de la concessió administrativa de la gestió i explotació de les 
zones de parquímetres de Molins de Rei des del 8 de juny de 2020.

Segon.- Informar al concessionari que, una vegada notificada la present resolució, podrà 
sol·licitar el restabliment de l'equilibri econòmic, en els termes que estableix l'article 34.4 
del Reial Decret-llei 8/2020.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'empresa concessionària.

Quart.- Donar trasllat d'aquesta resolució al servei responsable de la present concessió i a 
Serveis Jurídics, als efectes que hi corresponguin.

Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que celebri, d'acord 
amb l'art. 21.1 lletra m) LRBRL i l'article 53.1 lletra m) TRLMRLC.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al coneixement de l’acció del govern municipal. En primer lloc, el punt 4 que 
separem en dos apartats, el punt 4.1 que és donar compte dels decrets d’Alcaldia i, en 
especial, dels decrets: En el marc de la situació d'emergència derivada de la COVID-19, 
donar compte del decret d’Alcaldia número 931 de 19 de juny del 2020  relatiu a 
l’aixecament de la suspensió de la concessió de les obres d'instal·lació, equipament i 
explotació de l'aparcament soterrat del mercat municipal i de la gestió i explotació de les 
zones de parquímetre de Molins de Rei. I, si no m’equivoco, té l’explicació i el torn el Sr. 
Jordi Pradell. 

Sr. Pradell:
Presenta el punt 4.1.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

4.2.- Donar compte del Informe sobre les actuacions desenvolupades per 
l’Ajuntament de Molins de Rei durant tot el període de l’estat d’alarma per la covid-
19.

DONAR COMPTE
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INFORME SOBRE LES ACTUACIONS
DESENVOLUPADES PER 

L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 
DURANT TOT EL PERÍODE DE L’ESTAT 

D’ALARMA PER LA COVID-19 

21 de juny de 2020
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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.

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
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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. 

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. 
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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 
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
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

http://www.molinsderei.cat
https://twitter.com/AjMolinsdeRei
https://www.facebook.com/AjMolinsdeRei
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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
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

https://www.instagram.com/ajuntamentmolinsderei/
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- 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
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

http://www.molinsderei.cat
https://twitter.com/AjMolinsdeRei
https://www.facebook.com/AjMolinsdeRei
https://www.youtube.com/user/ajmolinsderei/videos
https://www.youtube.com/user/ajmolinsderei/videos
http://www.molinsderei.cat
https://twitter.com/AjMolinsdeRei
https://www.facebook.com/AjMolinsdeRei
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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.

 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.
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 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 
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
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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

 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)
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 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: 
 Control i tancament de bars i establiments de restauració oberts els primers dies
 Control d’establiments de degustació, per nomes cafès a domicili
 Control i tancament dels establiments que NO podien obrir (ferreteries, perruqueries, 

floristeries...)
 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
 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

 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

 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: 
 Agraïments i aplaudiments a la Llar d’Avis i Clínica Molins per la seva tasca
 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
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 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 diferents entitats de voluntariat i departaments de 
l’Ajuntament
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: 
 Recollir a diferents institucions publiques (Diputació, Generalitat) material d’EPI per a 

treballadors i població, i fer-ne el repartiment
 Coordinació amb el Departamental de Serveis Centrals per a l’adquisició de material 

necessari per a fer front a la pandèmia.
 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

 Repartiment de material i compres per a gent gran, derivades de Serveis Socials
 Control del confinament a la població: parcs, zona del riu i zona del Parc de Collserola
 Repartiment dels diferents “Ajuntament Informa”, infografies i cartells que s’han anat 

confeccionant al llarg de l’estat d’alarma
 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.

 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 SARS-
CoV-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
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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 
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 
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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 COVID-19.
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

 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
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 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 
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:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 23/07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 30/147

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

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.
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. 
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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 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) 70.000,00 €

Treballs de desinfecció Llar d'Avis Dr. J. Mestre i Mercat 
Municipal 29.460,00 €

Despeses per tasques de recolzament a la població amb 
vulnerabilitat econòmica,
social i sanitària (Ajuts assistència social i SAD) 

100.000,00 €

Despeses per tancament activitat EBM La Traca 41.299,39 €
Transferència corrent per tancament activitat EBM El Molí 28.813,53 €
Transferència corrent per tancament activitat Club Natació 
Molins de Rei 141.105,38 €

Despeses informàtiques per posada en marxa teletreball 17.356,80 €
Adquisició d'ordinadors i material informàtic inventariable per 
posada en marxa
teletreball 

60.000,00 €

Despeses de comunicació 20.000,00 €
Contractació temporal de treballadors/res per tasques 
derivades de la lluita contra la COVID-19 70.103,85 €

Adquisició de material de protecció COVID-19 Guàrdia Urbana 19.150,41 €
Subvenció extraordinària A.D.F. 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 €
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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.

 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:

 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.

 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

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

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

 Servei d’alimentació Llar d’Avis
o SERUNION 
o Suspensió parcial des del 16 de març mitjançant DA 772, de 14/5/2020
o No ha entrat cap sol·licitud d’indemnització. 

b) Modificacions significatives en contractes NO SUSPESOS:

 Servei de Deixalleria municipal
o SERVITRANSFER SL
o Servei essencial i no suspès
o 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.

 Assessorament jurídic en temes d’estrangeria
o CCOO
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.

 Dinamització, acollida i acompanyament de persones nouvingudes 
o FUNDACIÓ PERE TARRÉS
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.

 Gestió de la Federació Obrera
o 7 I TRIA
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.

 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.

 Servei Centre Obert
o FUNDACIÓ PERE TARRÉS
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.

 Servei Trencaclosques
o FUNDACIÓ SUARA
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.

 Servei XEL (Xarxa Educativa Local)
o FUNDACIÓ PERE TARRÉS
o El contracte no està suspès i es presta mitjançant treball telemàtic.

c)Concessions

 Piscina municipal 
o CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI
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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.

 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.

 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.

 ÀMBIT 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
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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 
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 
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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.

 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. Alcaldia: una administrativa
2. Salut Pública: la responsable
3. Comunicació: el tècnic de comunicació i tots els treballadors de la Ràdio
4. Serveis econòmics i centrals
5. Intervenció: interventor i una administrativa
6. Tresoreria: tresorer i una administrativa
7. Rendes: cap de Rendes i tècnica
8. Informàtica: analista informàtica i tècnic auxiliar d’Informàtica 
9. Serveis Generals (Cementiri i Compres): responsable i dues administratives, i 2 

operaris del cementiri quan hi hagi enterraments
10. Serveis Jurídics: un assessor jurídic
11. OAC: 4 administratives i 3 conserges
12. Personal i Organització: cap de Personal i una administrativa
13. Mercat Municipal: 2 operaris
14. Serveis Socials: la cap de Serveis Socials, 1 educadora social i 1 treballadora social
15. Llar d’Avis: tot el personal
16. Secretaria: secretària i una administrativa
17. Planificació Territorial: el responsable de l’àmbit
18. Espai Públic: el responsable de l’àmbit. La Brigada d’Obres estarà en situació de 

disponibilitat
19. Oficines administratives de les àrees de l’ASP i SIT: les responsables de les oficines 

administratives i 2 administratives
20. Guàrdia Urbana: tot el personal
21. CRL: el responsable. La resta de treballadors estaran en situació de disponibilitat.
22. 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
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.
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 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

 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 
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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 
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
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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
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.
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 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: 
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:

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

març    850,96 € 

Període Import 
gener 58.237,05 €
febrer 55.973,99 €
març 58.183,06 €
abril 53.359,13 €
maig 59.804,63 €
juny 57.991,46 €
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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
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: 
 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:
 persones més grans de 80 anys, trucades fetes per un equip de 2 persones
 persones de 75 a 79 anys, trucades fetes per un equip de 2 persones
 persones de 70 a 74 anys, trucades fetes per un equip de 4 persones
 persones de 65 a 69 anys, trucades fetes per un equip de 4 persones

 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.
 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 
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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
 Serveis de SAD per a compres i atenció personal: 36 casos nous (fins al 21 de juny)
 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
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 €.
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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)

- 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 
FRESCOS FINS A MARÇ 2020

IMPORT MENSUAL ALIMENTS 
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 Usuaris Import
gener 110  11.598,18 € 
febrer 129  15.483,47 € 
març 113  13.323,08 € 
abril 167  19.774,08 € 
maig 217  28.512,52 € 
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De l’1 al 20 de juny 206  28.073,62 € 
De l’1 al 30 de juny 235  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.

 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
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 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. 
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.

 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 
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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.
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
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 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

- 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-el-seu-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

http://www.molinsderei.site/bibliotecaelmoli/2020/03/30/la-biblioteca-el-moli-celebra-el-seu-primer-aniversari/
http://www.molinsderei.site/bibliotecaelmoli/2020/03/30/la-biblioteca-el-moli-celebra-el-seu-primer-aniversari/
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 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 €. 

- 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 
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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 
 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

https://www.youtube.com/channel/UCn11nHbvQKwRhhZQy0P9R3g
https://twitter.com/SomEsportsMDR
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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
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
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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. 
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 

https://www.molinsderei.cat/trencaclosques/
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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.

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.

http://www.molinsderei.site/estiuonline/
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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-iniciativa-
solidaria-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-gratuita-
3-500-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
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

https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/21/lajuntament-dona-suport-a-la-iniciativa-solidaria-per-elaborar-mascaretes-casolanes/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/21/lajuntament-dona-suport-a-la-iniciativa-solidaria-per-elaborar-mascaretes-casolanes/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/05/08/molins-de-rei-reparteix-de-forma-gratuita-3-500-mascaretes-higieniques/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/05/08/molins-de-rei-reparteix-de-forma-gratuita-3-500-mascaretes-higieniques/
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Difusió realitzada: 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

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/

 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-als-
joves-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:

http://pijmolinsderei.blogspot.com/2020/05/butlleti-mobilitat-internacional-per_16.html
https://www.molinsderei.cat/mobilitatinternacionaljoves/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/08/guia-de-consells-emocionals-per-als-joves-durant-el-confinament/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/08/guia-de-consells-emocionals-per-als-joves-durant-el-confinament/
http://pijmolinsderei.blogspot.com/2020/05/butlleti-mobilitat-internacional-per_16.html
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- 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 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-de-sang-
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-el-banc-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-07-19-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-gratuit-
dacompanyament-al-dol/, web i Twitter.

 Coordinació amb el CAP 
Període: des del 16 de març fins a l’actualitat

https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/30/molins-de-rei-acollira-el-banc-de-sang-els-propers-4-5-i-6-de-maig/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/30/molins-de-rei-acollira-el-banc-de-sang-els-propers-4-5-i-6-de-maig/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/06/18/molins-de-rei-torna-a-acollir-el-banc-de-sang/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/06/18/molins-de-rei-torna-a-acollir-el-banc-de-sang/
http://www.tuapoyoenred.com/
https://www.molinsderei.cat/salut/2020/05/05/memora-ofereix-un-servei-gratuit-dacompanyament-al-dol/
https://www.molinsderei.cat/salut/2020/05/05/memora-ofereix-un-servei-gratuit-dacompanyament-al-dol/
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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
Període: des del 15 fins al 15 de maig
Numèrica del període: diàriament



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 23/07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 59/147

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

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 
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.
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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.

 3.10. PROGRAMES ESPECÍFICS
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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, acollida i acompanyament de persones nouvingudes
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.

 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. 

mailto:empresa@molinsderei.cat
http://www.espaiempresa.cat
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- 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

Trucades 
rebudes

Correus 
rebuts

Ajuts i 
mesures 
econòmiques

Mesures 
preventives

Activitats que 
poden obrir/ 
tràmits/horaris

Estat 
cobrament 
factures i 
subvencions 

Market 
Place / 
oferiment 
de serveis

356 266 90 154 12 109 33 48

Total d’indicadors recollits fins al 21 de juny de 2020:

ENTRADES A L’OAE TIPOLOGIA DE CONSULTES

Total 
entrades 
rebudes

Trucades 
rebudes

Correus 
rebuts

Ajuts i 
mesures 
econòmiques

Mesures 
preventives

Activitats que 
poden obrir/ 
tràmits/horaris

Estat 
cobrament 
factures i 
subvencions 

Market 
Place / 
oferiment 
de serveis

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
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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 
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.
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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, 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 

http://www.espaiempresa.cat
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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
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
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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)
-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:
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- 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.

 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.

mailto:consum@molinsderei.cat
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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. 
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

mailto:ocupacio@molinsderei.cat
https://www.molinsderei.cat/ambit-economic/
https://twitter.com/Ocupacio_Mdr
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Certificat de Professionalitat 7
Acreditació de curs 3
Estat del curs 200
Informació de cursos 7
Informació general 58
Oferta de feina 27
Organització de cursos 37
Pràctiques 9
Preinscripció 26
Renovació DARDO 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.

 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 

https://www.molinsderei.cat/ambits/busca-feina-i-format/
https://www.molinsderei.cat/accedeix-a-clicfeina/
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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).

 Activitats de gestió administrativa - Programa SEFED (840 h teòriques i 80h de 
pràctiques)

oEstat: 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.

oRepresa de l’activitat lectiva: 11/05/2020. Nova data de finalització prevista: 
31/07/2020

oSituació: 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, 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:

 Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria (590h teòriques i 80h 
pràctiques)

oEstat: iniciat el 13/1/2020 i suspès el 13/03/2020
oNova data de finalització: 13/10/2020
oSituació: el curs s’ha reprès el 25/05/2020 en la modalitat d’eines telemàtiques.

https://www.molinsderei.cat/vols-formar-te/
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oAlumnes: 10
oSeguiment: 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.

 Gestió administrativa i financera del comerç internacional (660 h teòriques i 40 h 
pràctiques)

oEstat: iniciat el 17/2/2020 i suspès el 13/03/2020
oNova data de finalització: 23/10/2020
oSituació: el curs s’ha reprès el 25/05/2020 en la modalitat d’eines telemàtiques.
oAlumnes: 13
oSeguiment: 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. 
Actualment es contacta per videoconferència per fer seguiment del curs amb els 
alumnes i recollir les necessitats amb la nova modalitat.

 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 h teòriques i 40 h 
pràctiques)

oEstat: iniciat el 22/11/2019 i suspès el 13/03/2020
oNova data de finalització: 30/07/2020
oSituació: 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.

oAlumnes: 11
oSeguiment: 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.

 Activitats auxiliars de magatzem- 1r curs (210 h teòriques i 40 h pràctiques)
oEstat: Iniciat el 20/01/2020 i suspès el 13/03/2020
oNova data de finalització: 31/07/2020
oSituació: 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.

oAlumnes: 15
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oSeguiment: 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.

 Organització del transport i la distribució (380 h teòriques i 80 h pràctiques)
oEstat: preinscripció
oData d’inici prevista: setembre del 2020
oData de finalització prevista: desembre del 2020
oSituació: 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.

oAlumnes que poden participar en el curs: 15
oSeguiment: 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.

 Activitats auxiliars de magatzem- 2n curs (210 h teòriques i 40 h pràctiques)
oEstat: preinscripció
oData d’inici prevista: setembre del 2020
oData de finalització prevista: novembre del 2020
oSituació: 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 es programaran de manera presencial al 
setembre.

oAlumnes que poden participar en el curs: 15
oSeguiment: 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-deixalleria-
tancat-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-a-
obrir-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-de-
recollida-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-de-rei-
tornara-a-obrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/

o Respecte l’obertura definitiva de la deixalleria.
https://www.molinsderei.cat/medi-ambient/2020/06/26/es-repren-sense-cita-previa-
lactivitat-del-servei-de-la-deixalleria/

https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-servei-de-deixalleria-tancat-a-particulars-i-comercos/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-servei-de-deixalleria-tancat-a-particulars-i-comercos/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/23/la-deixalleria-de-molins-de-rei-tornara-a-obrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/23/la-deixalleria-de-molins-de-rei-tornara-a-obrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/18/responsabilitat-en-lus-del-servei-de-recollida-de-voluminosos-i-poda/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/18/responsabilitat-en-lus-del-servei-de-recollida-de-voluminosos-i-poda/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/23/la-deixalleria-de-molins-de-rei-tornara-a-obrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/04/23/la-deixalleria-de-molins-de-rei-tornara-a-obrir-a-partir-del-dissabte-dia-25-dabril-de-2020/
https://www.molinsderei.cat/medi-ambient/2020/06/26/es-repren-sense-cita-previa-lactivitat-del-servei-de-la-deixalleria/
https://www.molinsderei.cat/medi-ambient/2020/06/26/es-repren-sense-cita-previa-lactivitat-del-servei-de-la-deixalleria/
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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-de-
deixalleria-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-al-
riu-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-especials-
daqualia/.

o Respecte l’obertura de les oficines.
https://www.molinsderei.cat/informacio-de-servei/2020/05/20/informacio-de-servei-
reobertura-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.
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;

https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-suspes-el-servei-de-deixalleria-mobil/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-suspes-el-servei-de-deixalleria-mobil/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-tancats-els-accessos-al-riu-llobregat-i-al-parc-de-collserola/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/17/info-de-servei-tancats-els-accessos-al-riu-llobregat-i-al-parc-de-collserola/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/25/info-de-servei-serveis-especials-daqualia/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/25/info-de-servei-serveis-especials-daqualia/
https://www.molinsderei.cat/informacio-de-servei/2020/05/20/informacio-de-servei-reobertura-de-loficina-daqualia/
https://www.molinsderei.cat/informacio-de-servei/2020/05/20/informacio-de-servei-reobertura-de-loficina-daqualia/
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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-blava-
de-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-dautobusos-

bus-interurbans/.
 Respecte a la recuperació dels horaris habituals del MolinsBus, interurbans i 

nocturn:
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-de-
reobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/

 Tancament dels parcs infantils 
Període de l’acció: a partir del 19 de març fins al 20 de juny
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-de-
reobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/

https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/14/info-de-servei-gratuitat-de-la-zona-blava-de-la-vila-copy/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/14/info-de-servei-gratuitat-de-la-zona-blava-de-la-vila-copy/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/20/nous-horaris-de-molins-bus/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/30/nous-horaris-dels-serveis-dautobusos-bus-interurbans/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/30/nous-horaris-dels-serveis-dautobusos-bus-interurbans/
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-de-reobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-de-reobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-de-reobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/22/noves-previsions-de-reobertura-despais-serveis-i-equipaments-municipals/


SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 23/07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 77/147

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

 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-la-
senyalitzacio-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-neteges-
extraordinaries-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:

Actuació Dates Cost
Tancament de les fonts públiques. 25 de març 0,00 €
Tancament de parcs públics i repassos 
continus 20 de març – 15 de maig 0,00 €

Desinfeccions de la via pública (suport a 
altres serveis) 15 d’abril – 15 de maig 750,00 €

Tasques de suport logístic de la Llar d’Avis Diversos dies des de l’inici 0,00 €

https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/10/lajuntament-impulsa-la-senyalitzacio-de-lespai-public-per-afavorir-el-distanciament-social/
https://www.molinsderei.cat/categoria-ajuntament/2020/06/10/lajuntament-impulsa-la-senyalitzacio-de-lespai-public-per-afavorir-el-distanciament-social/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/24/lajuntament-realitza-neteges-extraordinaries-a-la-via-publica-i-a-equipaments-municipals-per-combatre-el-coronavirus/
https://www.molinsderei.cat/actualitat/2020/03/24/lajuntament-realitza-neteges-extraordinaries-a-la-via-publica-i-a-equipaments-municipals-per-combatre-el-coronavirus/
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Repartiment de mascaretes Diversos dies des de l’inici 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

 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. 
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 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 
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-en-
habitatge/

https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200423-12.51-h-NDP-Servei-
d’atenció-telefònica-i-telemàtica-d’assessorament-en-habitatge.-Dia-44.pdf

https://www.molinsderei.cat/ambits/el-teu-habitatge/
https://www.molinsderei.cat/servei-datencio-telefonica-i-telematica-dassessorament-en-habitatge/
https://www.molinsderei.cat/servei-datencio-telefonica-i-telematica-dassessorament-en-habitatge/
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200423-12.51-h-NDP-Servei-d'atenci%C3%B3-telef%C3%B2nica-i-telem%C3%A0tica-d'assessorament-en-habitatge.-Dia-44.pdf
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/04/20200423-12.51-h-NDP-Servei-d'atenci%C3%B3-telef%C3%B2nica-i-telem%C3%A0tica-d'assessorament-en-habitatge.-Dia-44.pdf
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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-situacio-
de-vulnerabilitat-provocada-per-la-covid-19/

https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200521-11.37-h-actualització-
20200519-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:
S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, si no hi ha cap intervenció, ens donaríem per 
assabentats. En aquest cas, passaríem al punt 4.2 que és donar compte de l’informe sobre 
les actuacions desenvolupades per l’Ajuntament de Molins de Rei durant tot el període de 
l’estat d’alarma per la COVID-19. Com saben i com vam parlar en el ple del mes de juny, 
vàrem donar compte d’un primer informe que comprenia totes les actuacions de 
l’ajuntament de Molins de Rei des del primer moments que es va decretar l’estat d’alarma 
el passat 14 de març fins a la finalització de la Fase 1 i en aquell mateix moment 
comentàvem que era un document que pretenia recollir totes les actuacions fins a arribar a 
aquesta nova realitat. Per tant, en el seu moment quedava per fer una actualització 
posterior. Aquesta actualització recull el que serien els 10 dies que vàrem estar en Fase 2, 
també aquelles 24 hores que vam estar en Fase 3 i, abans de no passar a aquesta nova 
realitat en la qual estem. Com veuen, ha quedat, evidentment, un informe complet, un 
informe molt detallat del que ha estat una actuació ingent de l’ajuntament de Molins de Rei, 
del conjunt de treballadors i treballadores i també empreses contractades amb serveis 
concessionats per l’ajuntament de Molins de Rei en aquest sentit, per tant, amb màxima 
voluntat de transparència. Saben que és un informe que està penjat i a l’abast de tota la 
ciutadania, també, lògicament, del conjunt de grups municipals i, per tant, des d’aquesta 
perspectiva, doncs, donaríem compte d’aquest informe en aquest moment, Obriríem torn 
d’intervencions.  Doncs, si no hi ha cap demanda, cap paraula, ens donaríem per 
assabentats d’aquest informe.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – PROPOSICIONS D’ALCALDIA

5.- Adhesió a l’acord del consell comarcal per a la reactivació econòmica i social

L’alcalde XAVI PAZ PENCHE presenta al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació la 
proposta següent:

https://www.molinsderei.cat/ajut-per-al-pagament-del-lloguer-per-a-persones-en-situacio-de-vulnerabilitat-provocada-per-la-covid-19/
https://www.molinsderei.cat/ajut-per-al-pagament-del-lloguer-per-a-persones-en-situacio-de-vulnerabilitat-provocada-per-la-covid-19/
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200521-11.37-h-actualitzaci%C3%B3-20200519-NDP-Ajut-per-al-pagament-del-lloguer-per-la-Covid-19.-Dia-72.pdf
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2020/05/20200521-11.37-h-actualitzaci%C3%B3-20200519-NDP-Ajut-per-al-pagament-del-lloguer-per-la-Covid-19.-Dia-72.pdf
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Vist que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social respon a 
l’escenari de quatre crisis simultànies amb origen o posades de rellevància com a 
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i que en aquests moments condicionen la 
conjuntura del territori:

 una crisi sanitària amb una pressió cap als hospitals i al sistema català de salut en el 
seu conjunt;

 una crisi social, amb el creixement de les desigualtats, una ampliació de perfils 
afectats amb la incorporació de nous col·lectius vulnerables entre els més afectats, 
incloent els dèficits dels sistemes d’atenció a persones dependents, la manca de 
suport a la infància durant el confinament i la inviabilitat d’acumular treball 
reproductiu i productiu incrementant les desigualtats de gènere;

 una crisi econòmica sense precedents en la història recent, on desenes de milers de 
treballadors i milers d’empreses i autònoms han experimentat el risc de quedar-se 
sense feina i sense ingressos i on activitats econòmiques concretes del nostre 
territori, com la indústria, el comerç al detall, l’hostaleria, la restauració, el turisme i 
la resta d’activitats econòmiques, han quedat clarament afectades; i

 una crisi climàtica, amb una acceleració dels impactes negatius del canvi climàtic, 
incloent episodis meteorològics de severitat i ocurrència imprevisibles que fan 
necessàries noves polítiques de mitigació i adaptació.

Atès les conseqüències negatives de la suma d'aquestes quatre crisis, unides a la tensió 
de la capacitat dels sistemes de resposta degut a les polítiques públiques de les retallades 
dels últims anys, i amb un impacte directe en la cohesió social de la comarca i en 
l’increment de les desigualtats, tenen un caràcter sistèmic que, d’acord amb les previsions, 
poden allargar-se en els propers mesos. Això ha agreujat les problemàtiques d’un mercat 
de treball precari i d’un model productiu poc competitiu i dependent que ja caracteritzaven 
el Baix Llobregat amb anterioritat a la situació, sumat a la manca d’inversions públiques i 
infraestructures a la comarca tot accentuant-ne l’impacte en comparació amb territoris 
similars. Aquestes conseqüències tindran, també, un impacte directe en les formes 
d’organització de la societat, el treball, les famílies, la mobilitat i el benestar, amb canvis 
temporals i també de caire permanent. 

Atès que el Baix Llobregat des de sempre ha estructurat el seu desenvolupament 
econòmic i estratègic en torn a grans acords i consensos la voluntat institucional dels 
quals ha potenciat la concertació entre el conjunt d’administracions públiques, 
d'Ajuntaments, Consell Comarcal, sindicats i associacions empresarials, amb experiències 
com el Consell Econòmic i Social (1990), l'Acord de Concertació Territorial (ACT-BAIX, 
2011), el Pacte per a la Indústria (2013), el Consell de la Formació Professional del Baix 
Llobregat (2018) o l’elaboració d'una estratègia comarcal (2019-20), on es va realitzar un 
anàlisi profund de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats i on s’han definit les 
línies generals i prioritàries de l'acció de les polítiques públiques locals. 

Vist que un altre element de l’edició d'aquest Pacte és la importància d’una reformulació 
de l’estratègia territorial que enforteixi la comarca i posicioni les seves institucions, vies 
clau per a una nova concertació de mirada ampla que maximitzi i exploti el potencial del 
Baix Llobregat tot contemplant-ne la seva diversitat, detectant-ne els sectors clau i 
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desenvolupant nous camps de reacció i mobilització de recursos, inclosos els del propi 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per respondre a les diferents problemàtiques.

Atès que aquestes actuacions s'han reforçat davant la crisi del COVID-19 i, en els mesos 
de març-abril de 2020, amb la constitució del Comitè comarcal de reforç de mesures i 
d’impuls socioeconòmic al Baix Llobregat, que és un òrgan concertat de treball, impulsor 
d'acords i mesures de resposta a l'emergència actual, així com de preparació de la 
dinamització econòmica i social necessària en un escenari de reactivació post-COVID-19. 
Així, aquest Pacte afegeix línies transversals per establir un nou marc de diàleg social i 
pal·liar els efectes de la crisi estructural actual amb l’objectiu de guiar-ne l’adaptació. 

Vist que davant dels efectes i de l’elevat risc, es fa necessari reforçar la resiliència dels 
municipis i de la comarca en la seva totalitat durant el trànsit de l’emergència sanitària i la 
posterior transició cap a la desescalada de mesures i el retorn a una nova normalitat, 
durant la qual caldrà redreçar les afectacions i preservar els llocs de treball amb 
condicions dignes i justes per minimitzar l'impacte global. 

Atès que aquest Pacte s’enfoca en l’aposta per la reactivació econòmica i social i el canvi 
estructural basats en el coneixement, la innovació i la sostenibilitat d’acord amb l’European 
Green Deal impulsat per la Comissió Europea, els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides i l’Agenda 2030, conscient de les fortaleses i 
oportunitats del Baix Llobregat així com de les tendències globals, alineant-se amb els 
plans de reconstrucció impulsats en l’àmbit institucional local, comarcal, metropolità, 
autonòmic, estatal i europeu. 

Vist que l’articulació d’aquest Pacte és el resultat del consens entre els agents socials i 
econòmics del Baix Llobregat, AEBALL, CCOO, PIMEC i UGT, i tots els grups polítics 
comarcals amb representació al Ple del Consell Comarcal: PSC, ECG, JxCAT, ERC, C’S i 
PP. 

Atès que el Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, va ser aprovat 
pel Ple del Consell Econòmic i Social el dia 25 de juny de 2020, refrendat pel Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat el dia 29 de juny de 2020.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següents:

ACORDS

Primer.- Adherir-se al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, 
d’acord amb el document que s’adjunta com a part integrant d’aquest acord i s’aprova de 
forma simultània.

Segon.- Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca, als agents socials i 
econòmics: AEBALL, PIMEC, CCOO i UGT, entitats signants i al Consell Comarcal perquè 
en tinguin coneixement i als efectes oportuns.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Ara, no sé si ha arribat, Sra. Aroca, té el manifest per a llegir? Sí o no? Encara no? No? 
Esperem que arribi. Doncs passarem als assumptes dictaminats per les comissions 
informatives. En concret i avui, primer de tot, la Comissió Especial de Comptes, el punt 6, 
informe definitiu dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de l’exercici 2019. I 
faria l’explicació el regidor d’Economia, el Sr. Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Sra. Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, en línia amb el que ha dit el regidor de Finances, també volia agrair la feina 
que ha fet l’equip econòmic que fa aquest compte general, no és fàcil i, a més, ho han fet 
molt a temps. A més a més, van estimar algunes de les aportacions que vam fer a la 
Comissió Especial de Comptes per part meva, estimacions, bueno, aportacions que 
anaven especialment “en aras” de la transparència del document i pensant que sigui un 
document que es pugui mostrar a tercers perquè, igual que he dit sempre, que és un 
document tècnicament impecable sempre he pensat que tenia alguna carència quant a que 
fos un document entenedor per qualsevol que se’l mirés i, per tant, aquestes aportacions 
que anaven en temes de contractació, de subvencions, d’informació sobre els diferents 
punts de la Memòria han quedat recollides i, per tant, doncs, per la meva part, donar les 
gràcies i de nou felicitar a tota la gent que en un temps rècord, l’equip econòmic ha pogut 
fer un pressupost, muntar un compte general, fer una liquidació de pressupost i tot això 
amb una pandèmia pel mig i que jo que em dedico, precisament, a fer aquestes coses, 
doncs, reconec la dificultat que hi té.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. Més intervencions? Si no hi ha més...si volgués tancar el punt, 
Sr. Jordi Enseñat. No? Doncs, amb aquests agraïments passaríem a la votació.

VOTACIÓ 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 17 2 1
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 17 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), MEC (1) i C’s (1), 2 vots en contra de la CUP (2),  i 
1 abstenció de Molins Camina – Podem (1)

C – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Especial de Comptes

6.- Informe definitiu dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de 
l’exercici 2019

DICTAMEN

La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 20 de maig de 2020, va informar 
inicialment de forma favorable el Compte General de l’exercici 2019.

Mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 13 de juny de 2019, el 
Compte General de l’exercici 2019 ha estat exposat al públic per un termini de quinze dies, 
durant els quals i vuit dies mes, no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació segons 
informe de la cap de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de data 22 de juliol de 2019. 

Per tot el que ha estat exposat, i d’acord a l’article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es 
presenta davant de la Comissió Especial de Comptes  la present proposta a fi i efectes 
emeti informe previ perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

ACORDS

Primer.- Informar favorable i definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Molins 
de Rei corresponent a l’exercici 2019.

Segon.- Sotmetre al Ple de la corporació el Compte General de l’exercici 2019 per a la 
seva aprovació. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Ara, no sé si ha arribat, Sra. Aroca, té el manifest per a llegir? Sí o no? Encara no? No? 
Esperem que arribi. Doncs passarem als assumptes dictaminats per les comissions 
informatives. En concret i avui, primer de tot, la Comissió Especial de Comptes, el punt 6, 
informe definitiu dels estats de comptes anuals, annexos i justificants de l’exercici 2019. I 
faria l’explicació el regidor d’Economia, el Sr. Jordi Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 6.
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Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, en línia amb el que ha dit el regidor de Finances, també volia agrair la feina 
que ha fet l’equip econòmic que fa aquest compte general, no és fàcil i, a més, ho han fet 
molt a temps. A més a més, van estimar algunes de les aportacions que vam fer a la 
Comissió Especial de Comptes per part meva, estimacions, bueno, aportacions que 
anaven especialment “en aras” de la transparència del document i pensant que sigui un 
document que es pugui mostrar a tercers perquè, igual que he dit sempre, que és un 
document tècnicament impecable sempre he pensat que tenia alguna carència quant a que 
fos un document entenedor per qualsevol que se’l mirés i, per tant, aquestes aportacions 
que anaven en temes de contractació, de subvencions, d’informació sobre els diferents 
punts de la Memòria han quedat recollides i, per tant, doncs, per la meva part, donar les 
gràcies i de nou felicitar a tota la gent que en un temps rècord, l’equip econòmic ha pogut 
fer un pressupost, muntar un compte general, fer una liquidació de pressupost i tot això 
amb una pandèmia pel mig i que jo que em dedico, precisament, a fer aquestes coses, 
doncs, reconec la dificultat que hi té.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. Més intervencions? Si no hi ha més...si volgués tancar el punt, 
Sr. Jordi Enseñat. No? Doncs, amb aquests agraïments passaríem a la votació.

VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 16 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 16 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), CUP (2), Molins Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1), i 4 
abstencions d’ERC (4).
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Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia (ESC) i de l’Àrea
d’Alcaldia.

7.- Aprovació de la modificació ordenances fiscals 2020: aprovació provisional 
modificació OF C-8 annex 1 grup 1 apartat 2.2, que regula la taxa del mercat 
d’encants

DICTAMEN

Vist l’informe tècnic de la Directora de Mercats de data 8 de juliol de 2020 amb el vist i plau 
de la Directora de FCCT del tenor literal següent:

“Vist que degut a la excepcional situació creada per la pandèmia de la COVID-19 es va 
haver d’aturar obligatòriament l’activitat que es duia a terme pels concessionaris del Mercat 
de Venda No Sedentària des de els dia 13 de març de 2020 inclòs.

Atès a que aquesta situació es va allargar fins a la decretada “nova normalitat”.

Atès que la tornada de les activitats del Mercat de Venda No Sedentària no es va poder 
activar fins el 26 de juny de 2020 a fi de garantir la seguretat sanitària.

Atès que aquesta situació ha suposat un greuge econòmic important per a tots els 
concessionaris del Mercat de Venda No Sedentària.

Atès que la Ordenança fiscal 2020 contempla l’import a l’apartat C-8 relatiu a la taxa  per 
ocupació de via pública,  en concret dins l’annex 1 grup 1 epígraf 2.2.

a) Parades fixes: per metre lineal i mes   15,77€
 
A les parades fixes que, d’acord amb la ubicació dels Encants al voltant del perímetre urbà 
de la Plaça del Mercat, estiguin ubicades a l’interior del passatge de la Sardana els hi serà 
d’aplicació, la mateixa taxa que a les parades eventuals que és determina en el següent 
apartat, per metre lineal i mes.
 
b) Parades eventuals: per metre lineal i dia  7,98€

Atès que d’acord amb l’establert en el Decret d’Alcaldia número 627 de data 4 d’abril del 
2020,  no es va liquidar la taxa del Mercat de Venda No Sedentària durant el temps que no 
hi ha hagut activitat, però aquesta mesura resulta insuficient per a la reactivació de les 
activitats, les quals han quedat molt malmeses econòmicament.

Atès que en reunió amb alcaldia, els representants del Mercat de Venda No Sedentària 
van demanar poder gaudir de bonificació de la taxa per a poder fer front als propers mesos 
mentre duri la recuperació de les seves activitats i varen sol·licitar ser tractats de forma 
equivalent als sector de la restauració amb terrassa que tindran un 75% de bonificació fins 
al 31 de desembre de 2020. 

Per tot l’exposa’t més amunt , es proposa: 
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Aprovar una reducció del 75% de la taxa d’ocupació de via pública dels concessionaris del 
Mercat de Venda No Sedentària de la taxa C-8  Annex 1 grup 1 epígraf 2.2. apartat a),  i en 
el cas de l’apartat b) només per les parades fixes dels Encants ubicades al passatge de la 
Sardana, des del 26 de juny del 2020  fins al 31 de desembre del 2020.”

En relació a la possibilitat legal de regular una bonificació de la taxa per ocupació de la via 
pública dels concessionaris del Mercat de Venda No sedentària , regulada a l’ordenança 
fiscal C-08 annex 1 grup 1 epígraf 2.2) com a conseqüència de l’aturada obligatòria de 
l’activitat des del dia 13 de març i fins el 26 de juny de 2020 ,dia que van tornar a les 
activitats a fi de garantir la seguretat sanitària.

“4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios 
genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”

És evident que la crisi sanitària provocada pel COVID19 i la declaració d’alarma decretada 
pel Decret 463/2020, de 14 de març, ha afectat directament a la capacitat econòmica dels 
subjectes passius (titulars de les parades del mercat dels encants de periodicitat setmanal 
) de la taxa per ocupació de la via pública regulada a l’ordenança fiscal C-8 annex 1 grup 1 
epígraf 2.2 , que durant el temps que no van poder establir les seves parades a la via 
pública no se’ls hi va exigir la taxa corresponen d’acord al que va acordar el Decret 
d’Alcaldia 627 de 6 d’abril de 2020.

Els tributs sotmeten a gravamen sempre manifestacions de capacitat econòmica certa, 
sigui real o potencial, en conseqüència, no es sotmeten a gravamen situacions 
inexpressives d’aquesta capacitat , es a dir, capacitats inexistents, virtuals o fictícies

Han quedat desproveïdes de capacitat econòmica certa, aquelles situacions en les quals, 
els subjectes passius han vist l’impedient de l’ús del domini públic per les mesures 
adoptades pel COVID-19.

Son especialment significatius els supòsits d’ocupació de la via publica amb taules i 
cadires, i l’ocupació de la via pública de les parades del mercat de periodicitat setmanal.

El principi de  capacitat econòmica fa referència a la possibilitat real o suficiència d’una 
persona física o jurídica per a fer front a una obligació tributària concreta exigida per una 
administració pública, com a manifestació del deure des ciutadans de contribuir al 
sosteniment de la despesa pública mitjançant una ponderació justa de la seva capacitat 
econòmica que ha de constituir en tot cas una manifestació de riquesa.

El Mercat d’encants de periodicitat setmanal no es va instal.lar a la via pública des del 12 
de març fins el 25 de juny 

Dels 52 divendres de l’any 2020 , 15 no han pogut instal·lar les seves parades, per la crisi 
sanitària provocada pel COVID 19.

Vist que mitjançant decret d’alcaldia 821 de 24 de maig de 2020 es va aprovar una 
bonificació del 75% de la taxa per la utilització o arofitament especial dels bens de domini 
public local, en concret l’epigraf 1.2 Taules i cadires, tribunes etc, col·locades a la via 
publica.
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Vist que les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les entitats 
locals poden exercitar les potestats que en matèria de tributs locals, la llei estatal els 
confereix.

Vist que per la prestació de serveis o per la utilització privativa o aprofitament especial del 
dominic públic local, el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL)  concedeix un protagonisme 
notable a les ordenances, com a instrument per determinar els criteris i paràmetres que 
permetin definir les quanties de les taxes, l’acreditament de les mateixes o la possibilitat 
d’establir convenis de col·laboració amb organitzacions representatives del subjectes 
passius.

L’article 20 de la TRLRHL estableix que les entitats locals poden establir taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la 
prestació de serveis públics o las realització d’activitats administratives de competència 
local que es refereixen de manera particular als subjectes passius, els afectin o els 
beneficiïn.

Els acords que adoptin les corporacions locals es publiquen o notifiquen en la forma 
prevista per la Llei. Les ordenances, inclosos l’articulat de les normes dels plans 
urbanístics, així com els acords corresponents a aquests, la qual aprovació definitiva sigui 
competència dels ens locals, es publicaran el BOP i no entraran en vigor fins que s’hagi 
publicat el seu text complert i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 (15 dies 
hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord), llevat dels pressupostos i les 
ordenances fiscals que es publiquen i entren en vigor en els termes establerts en el RDL 
2/2004 “

La bonificació del 75% de les tarifes del mercat d’encants de periodicitat setmanal 
suposarà, en el moment que sigui vigent, una reducció de drets reconeguts mensual de 
5.952,08 euros, que considerant que la vigència fos des del mes de setembre d’enguany, 
representaria una reducció de drets reconeguts per a l’any 2020 de 23.808,33 euros.

Vist l’informe proposta signat en data 13 de juliol de 2020, pel Cap del Negociat de Rendes 
i Responsable de Serveis Generals, i l’informe favorable sense observacions de la mateixa 
data ,de la interventora per delegació segons decret d’alcaldia 1013 de 30 de juny de 2020, 
del tenor literal següent.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ 
perquè sigui remés al Ple de la Corporació:

ACORDS

Primer: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal C-8 annex 1 grup 1 
apartat 2.2 a ) per a l’exercici 2020,  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.

2.2.-Les tarifes del mercat dels encants de periodicitat setmanal seran les següents:

a) Parades fixes: per metre lineal i mes 15,77
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A les parades fixes que, d’acord amb la ubicació dels Encants al voltant del perímetre urbà 
de la Plaça del Mercat, estiguin ubicades a l’interior del passatge de la Sardana els hi serà 
d’aplicació, la mateixa taxa que a les parades eventuals que és determina en el següent 
apartat, per metre lineal i mes.

b) Parades eventuals: per metre lineal i dia   7,98

S’estableix una bonificació del 75% les tarifes de l’epígraf a) i en el cas de l’apartat b) 
només per les parades fixes dels encants ubicades al Passatge de la Sardana, atenent a la 
disminució de la capacitat econòmica de les activitats del mercat dels encants provocades 
per les mesures adoptades arrel del virus SARS-Cov-2, causant de l’enfermetat 
del COVID-19. Aquesta bonificació s’aplicarà de forma automàtica sense necessitat de 
demanar-la i decaurà en el moment que es consideri que s’ha recuperat la capacitat 
econòmica dels subjectes passius obligats al pagament de la taxa.

Segon: Aprovar el text refós de l’ ordenança fiscal C-8 annex 1 grup 1 que consta a l’annex 
I.

Tercer: Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, els 
acords provisionals , 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 de les ordenances , 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.

Quart: 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 modificacions i de la nova ordenança a dita publicació i al que disposi la 
disposició final de cada ordenança, en cas d’especificar-se.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Passaríem ara a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de 
l’Àrea d’Alcaldia amb el punt 7, aprovació de la modificació ordenances fiscals del 2020, 
aprovació provisional de la modificació ordenança fiscal C-8, annex 1, grup 1, apartat 2.2, 
que regula la taxa del mercat d’encants. I faria l’explicació d’aquest punt el Sr. Jordi 
Enseñat, endavant.

Sr. Enseñat:
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Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem al torn d’intervencions. Veig que no hi ha cap intervenció. 
Doncs, llavors, passaríem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori

8.- Aprovació rectificació error material de l’article 1 del reglament regulador del
règim d’ús dels horts urbans del municipi de Molins de Rei

DICTAMEN

Atès que el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 23 de maig de 2019, va 
aprovar el Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans del municipi de Molins de 
Rei, que es va publicar íntegrament en el BOP de Barcelona el 16 d’octubre de 2019 
(Reglament, en endavant).

Atès que s’ha detectat un error material a l’art. 1 del Reglament i allà on diu “la finca amb 
referència cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 10, parcel·la 3, del cadastre de 
rústega”) ha de dir “la finca amb referència cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 
12, parcel·la 3, del cadastre de rústega”).

Vist l’art. 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que estableix que les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment els errors materials existents en els seus actes.



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 23/07/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 91/147

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

Vist el decret núm. 1043, de 6 de juliol, on s’aprova la memòria d’implantació dels horts 
urbans - Asbuilt, d’acord amb la disposició addicional segona del Reglament, i s’ordena la 
seva incorporació com a annex al Reglament.

Vist l’art. 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, i l’art. 
52.1 d) 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.

Atès l’Informe Proposta a la Comissió Informativa de SIT signat per la Cap en funcions de 
l’Oficina Administrativa de l’Àrea en data 6 de juliol de 2020.

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

ACORDS

Primer.- RECTIFICAR l’error material detectat a l’art. 1 del Reglament regulador del règim 
d’ús dels horts urbans del municipi de Molins de Rei, en el sentit següent:

- Allà on diu: “la finca amb referència cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 10,
parcel·la 3, del cadastre de rústega)”.

- Ha de dir: “la finca amb referència cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 12,
parcel·la 3, del cadastre de rústega)”.

Segon.- INCORPORAR la memòria d’implantació dels horts urbans – Asbuilt com annex al 
Reglament.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde: 
Llavors, passaríem, canviaríem de comissió informativa, passaríem a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori. Com saben, hi ha dos punts que vam dir 
de fer presentació conjunta. El punt 8, aprovació rectificació de l’error material de l’article 1 
del reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans del municipi de Molins de Rei i 
també el punt 9 que és l’aprovació...quasi que podríem dir molts, entre parèntesi, finalment, 
de les cessions d’ús de les 33 parcel·les municipals destinades a horts urbans. Faria 
l’explicació del punt el regidor de Sostenibilitat.

Sr. Herrero:
Presenta el punt 8 i 9.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sr. Quim, endavant, per part d’Esquerra 
Republicana.

Sr. Llort:
Gràcies. Bona tarda. Els horts urbans aporten beneficis a les persones i generen espais 
verds de qualitat a Molins de Rei. Alguns dels aspectes positius per les persones que hi 
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participen són la creació de noves relacions, la pràctica d’activitat física i el consum 
d’aliments saludables. També és una oportunitat per a oferir una eina terapèutica a 
col·lectius vulnerables i de treballar en l’educació ambiental mitjançant la realització 
d’activitats destinades a escolars i d’altres col·lectius. En referència al reglament de 
l’adjudicació dels horts i normes d’ús, volem donar temps efectiu al projecte per fer 
valoracions. Votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més...abans que hi hagi més intervencions, notifico que la Sra. Jessica 
Revestido ha marxat per conflicte d’interessos en aquest punt i, per tant, per abstenir-se 
del debat i de la votació, que no és que hi hagi hagut cap problema. Sr. Gerard, m’ha 
demanat la paraula, potser? Endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies, Sr. Paz. Nosaltres celebrem que per fi arribem al final d’aquest procés, un procés 
que van iniciar els regidors que formaven part del ple del 2014 i caldria recordar una mica 
el perquè es va fer, una mica ho ha avançat el company d’Esquerra Republicana però, una 
mica, en un context de crisi econòmica, de crisi social, de buscar algun suport emocional i 
d’activitats a persones que estaven en atur i que estaven passant moments molt 
complicats en una època de crisi brutal. Clar, menys mal que era el 2014 i hem arribat al 
2020, hem trigat sis anys, sis anys a fer uns horts. Sort que no eren altres problemes 
perquè sis anys per a fer uns horts dona per pensar-hi i per reflexionar per què els acords 
que es prenen al ple poden arribar a executar-se sis anys després o, al menys, a fer-se 
efectius per poder-se fer servir. I, segurament, haurem arribat aquí perquè va entrar en el 
govern un altre partit que hi devia posar la banya i va dir “això ho tiro endavant sigui com 
sigui” i així hem arribat fins aquí. Bé, reiterem, ens alegrem, ho celebrem però ve una altra 
crisi, tindrem un altre moment, i esperem que tots els processos que aprovem en aquesta 
Sala de Plens no triguin tant a executar-se perquè, realment, el que ens vindrà ara a sobre 
és important i és molt necessari portar-se a terme. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Josep Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Em faig un embolic encara amb aquests micròfons. Bé, jo, molt breument, és evident que 
ha sigut l’obra de la seu, crec que no cal incidir molt més en això, hem trigat el que hem 
trigat i hi ha hagut moltes penalitats pel mig però finalment hem arribat on som. Crec que 
també és important posar en valor que és la primera part dels horts que estan, en principi, 
previstos. Si no recordo malament, n’hi ha fins a 165, ara ho dic de memòria, potser 
m’equivoco, però estaríem parlant d’aquest ordre de magnitud de la parcel·la que 
originàriament està prevista, que aquesta és la primera tongada, per dir-ho així. Per tant, 
més enllà de reconèixer i de desitjar sort als afortunats i afortunades que han tingut la sort 
de ser els primers i primeres 33 afortunats, allò que deia als iogurts quan érem petits de 
“sigue buscando, hay miles de premios”, pues, milers, no, però 132 parcel·les més en 
algun moment haurien de sortir. Per tant, que ara que ja hi tenim la mà trencada, 
diguéssim, i que hem arribat al final del camí, que no ho deixem adormir, que li donem 
l’impuls definitiu per acabar de que les 130 parcel·les que falten puguin sortir a la llum amb 
més rapidesa que aquesta. Ja està. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí, Sr. Ramon Sánchez, endavant.
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Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Això posa en evidència també allò que en política passa sovint, i que ho 
explicava molt bé l’alcalde Trias, que hi ha projectes que comencen uns alcaldes i que 
acaben altres governs i això és el que en aquest projecte també ha esdevingut. Un projecte 
i un agraïment que jo també vull fer a una persona que dèiem que hem tardat molts anys i 
és veritat però ens vam estar bastant de temps discutint amb l’empresa de camions que hi 
havia en aquell solar i on l’anterior director de serveis, el Joan Sanahuja, tenia que anar-se 
a discutir constantment i no anava sempre amb l’esma que tornaria però és veritat que 
tenia una feina molt important i que va ser el primer que es va batallar i aquí, també, el 
Miquel Saragossa, com a regidor en aquell moment, doncs, va catapultar perquè aquest 
tema pogués continuar endavant i, per tant, un agraïment també enorme i reconeixement 
al Joan Sanahuja per tota la tasca ingent que va fer perquè el projecte es portés endavant. 
Un projecte que és evident que ha trigat massa anys en poder-se dur a terme però 
feliçment avui ja estem a aprovació, ja és un inici d’uns 31 horts que, en definitiva, aniran 
pujant per tal que en els propers temps puguin haver-hi més horts urbans perquè és una 
necessitat que necessita Molins de Rei i que també, en aquest sentit, vàrem dir que això 
havia de ser la punta de llança per acabar ordenant aquests horts il·legals que també hi ha 
dins del Parc de Collserola i que, en definitiva, hauríem d’intentar veure com solucionar 
aquesta dinàmica que s’ha creat de tenir, d’aquests horts que estan il·legals i que de 
vegades provoquen, en molts casos, maltractament d’animals i que de vegades tenim 
dificultats també per poder subsanar aquestes discrepàncies que tenim dintre també del 
nostre municipi. Per tant, celebrar que el que va començar un govern, els altres l’han pogut 
negociar, treballar, projectar i, en definitiva, poder assumir com a un projecte real i bo per a 
Molins de Rei. Per tant, felicitar a tots els afortunats i afortunades, que això sigui un punt 
d’inici i, també, content perquè hi hagi dues entitats que fan una labor social molt important 
al nostre municipi, com Gueopic i Enreda’t, gent amb...nens i nenes amb dificultat amb 
l’autisme i que, per tant, i amb altres necessitats, i per tant, esperar que a ells aquest 
entorn natural sigui un bon moment per poder conèixer millor la natura i poder, en 
definitiva, conèixer aquests horts i poder treballar-los i sentir-se millor. Crec que és un 
projecte que hem d’intentar implicar a alguna entitat que s’ha quedat pel camí i que, en 
aquests futurs horts que hem d’acabar de posar sobre la taula, hi hagi altres entitats que 
puguin desenvolupar també el seu projecte. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Se. Àlex Herrero...ah, Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo també vull agrair a tothom que ha fet la feina. Jo em sento també part partícip 
perquè només vaig arribar pràcticament a la discussió sobre el reglament, també vaig fer 
les meves aportacions. Em sumo al que han dit companys sobre el temps que s’ha trigat, 
ha estat molt temps, recordem que les obres es van acabar el maig del 2019, són sis anys, 
s’haurà discutit amb tal però ja fa temps que això estava en disposició de poder-se fer i, un 
cop estàvem en disposició de poder-los tirar endavant, també hem trigat molt. Però, ja els 
tenim aquí, ara cal netejar les parcel·les perquè, ja ho vaig dir fa un parell de comissions 
informatives, s’han d’arranjar el més aviat possible. No tinc clar quan començaria o quan 
podríem estar operatius, agrairia si el regidor Herrero pot dir-li als molinencs i a les 
molinenques quan podran fer ús dels seus horts perquè ara...i no soc cap entesa en la 
matèria però entenc que la tardor és una bona època per a plantar. I, bueno, a partir jo crec 
que avui és un dia important per Molins de Rei perquè és un nou servei que tindrem a 
partir d’ara, un servei que jo crec que molt positiu, que necessari i que jo crec que li 
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alegrarà la vida a més d’un veí i d’una veïna i que, a més de que pugui ser un bon hobby, 
per exemple, també podem dir que serà un, en alguns casos, inclús un sostén i jo crec que 
és un bon moment per engegar aquesta activitat i, sobretot, si la podem ampliar, la 
podríem ampliar, doncs, començar ja a fer els tràmits perquè està clar que hi ha demanda, 
hi ha hagut qui s’ha quedat en llista d’espera. Tenim terreny i podem continuar, per tant, 
seguim.

Sr. Alcalde:
Jo, abans de donar la paraula al regidor perquè tanqui, els informo, escolti, segurament, la 
data, segurament, la durada, a tots ens hagués agradat que hagués anat abans això, però 
sabem que de vegades les coses...qui governa ho sap, qui governa sap que les coses són 
complexes quan es governa, són feixugues, tenen molts tràmits, aquest, a més, era un 
tràmit novedós per l’ajuntament de Molins de Rei. Però, des del reconeixement i les 
disculpes als que han guanyat la parcel·la que ben aviat, esperem que el setembre, les 
puguin tenir. Ja els informem que esperem que tot el que ha après l’organització, 
l’administració, l’ajuntament, també els governs, doncs, es pugui posar al servei per tal de 
que el que ja és un objectiu polític i un objectiu d’aquest govern que és estendre aquestes 
parcel·les que ara apareixeran, el setembre, si pot ser en la totalitat de la parcel·la per 
mirar d’eixugar aquesta llista d’espera que ens ha quedat i que, per tant, sí que ha 
demostrat...perquè, recordem els debats que teníem, bueno, no?, “farem però no sabem 
quina rebuda hi haurà”, sabem que hi ha hagut bona rebuda, sabem que hi ha persones, 
molinencs, molinenques, que ho volen, per tant, des d’aquest punt de vista, ja els informem 
que esperem posar tot aquest coneixement per tal que  aquesta segona vegada no parlem 
de sis anys, parlem de que en aquest mandat, el més aviat possible, puguem disposar 
d’aquesta ampliació de parcel·les i puguem eixugar al màxim aquesta llista d’espera que 
ha sorgit amb aquest primer procés d’horts urbans i, per tant, puguem dir que tenim el 
màxim nombre de parcel·les dipositades en horts urbans, Per tant, des d’aquesta 
perspectiva, ens posarem a treballar el més ràpidament possible en aquesta línia. Sr. Àlex, 
si volgués tancar aquest tema. 

Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Sí, començaré parlant, per la Sra. Aroca. De fet, l’alcalde ja ens ha invitat 
o ens fa pensar que, ens ha dit clarament que, si tot va bé, serà al setembre quan es 
puguin fer les cessions dels horts urbans als molinencs i molinenques però jo no 
m’atreviria. Han passat sis anys i esperem que no passi res, que tot sigui com ha d’anar i el 
setembre puguem atorgar i donar aquests horts a les persones i entitats. Sr. Corredera, és 
cert però recordo, jo no hi era, al primer reglament es van presentar unes al·legacions, crec 
que van ser al 2019 o al 2018, segurament, 2018, m’està corregint, —gràcies, Josep— i es 
van presentar unes al·legacions i ràpidament es va corregir aquest reglament, jo crec que 
es va millorar molt, per tant, també des d’aquí agrair a tots els tècnics de la casa que han 
fet possible  aquest nou reglament amb criteris, jo crec, també més objectius i més socials. 
I, finalment, per acabar, Sr. Raventós, Josep, si no m’han informat malament, actualment, 
encara podríem acabar amb 46 noves parcel·les que estarien a disposició de quan decidim 
entre tots posar-los en funcionament. Gràcies a tothom. Espero que puguem aprovar els 
horts i que el setembre, si tot va bé, fem entrega de les persones i entitats. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Àlex. Passaríem a la votació, aleshores, ara sí. Perdó, no. Podríem 
passar a un segon torn d’intervencions però entenc que no...està finalitzat, per tant, 
passaríem a la votació. 
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La Sra. Jessica Revestido Romero, s’absté de la votació en compliment del que 
disposa l’article 76 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.

En aquest moment, abandona la sala d’actes la regidora Sra. Jessica Revestido 
Romero, per incòrrer en una causa d’abstenció legal.

VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

9.- Aprovació cessions d’ús de les 33 parcel·les municipals destinades a horts
Urbans 

DICTAMEN

Atès que el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 23 de maig de 2019, va 
aprovar el Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans del municipi de Molins de 
Rei, que es va publicar íntegrament en el BOP de Barcelona el 16 d’octubre de 2019 
(Reglament, en endavant) 

Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1999, de 18 de novembre de 2019, es van 
nomenar els membres tècnics de la Comissió de Valoració, d’acord amb l’art. 25 del 
Reglament. 

Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2043, de 25 de novembre de 2019, es va 
aprovar la convocatòria de les cessions d’ús de les diverses parcel·les municipals 
destinades a horts urbans.

Atès que el 14 de febrer de 2020 es va fer el sorteig públic per establir l’ordre de les 
sol·licituds en cas d’empat, així com l’ordre de la futura llista d’espera. 
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Atès que, d’acord amb els arts. 25 i 26 del Reglament, la Comissió de Valoració, en sessió 
de data 2 de març de 2020, va dictaminar sobre l’admissió de les sol·licituds presentades, 
establint l’ordre d’assignació de les parcel·les per cadascun dels lots definits i la llista 
d’espera per possibles vacants.

Atès que els llistats de futurs adjudicataris, exclosos i en espera s’han exposat al públic 
durant 15 dies hàbils per tal que es puguin presentar al·legacions. En concret, ha existit un 
primer període d’exposició pública del 5 al 13 de març de 2020, ambdós inclosos, 
interromput d’acord amb la disposició 3a del RD 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, i un segon període del 5 al 16 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Atès que mitjançant registre d’entrada núm. 2020008777, de 21 de maig de 2020, el Sr. 
XAVIER CASAS MARTÍ, en representació de l’Associació Espai de Vida Interdependent 
(EVI), presenta al·legacions a les puntuacions obtingudes en el LOT 5. 

Atès l’acord de la Comissió de Valoració, de data 7 de juliol de 2020, on es proposa: 

- Desestimar les al·legacions presentades per l’entitat EVI el 21 de maig de 2020.
- Reafirmar-se en la puntuació atorgada el 2 de març de 2020 (acord formalitzat el 4 

de març de 2020): GUEOPIC i ENREDA’T 28 punts, EVI 27 punts, GLOCALSHARE 
26 punts

- Adjudicar la cessió d’ús dels horts urbans [...] d’acord amb la numeració i el llistat que 
consta a la part expositiva. 

- Aprovar definitivament la llista d’espera per possibles vacants d’acord amb l’acord de 
la Comissió de 2 de març de 2020. 

Atès que, d’acord amb l’art. 27 del Reglament, l’òrgan competent aprovarà les 
adjudicacions de les diverses cessions d’ús dels horts municipals a partir de la proposta 
emesa per la Comissió de Valoració, i la relació definitiva de les adjudicacions s’exposarà 
al públic mitjançant el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Molins de Rei i a la seu 
electrònica municipal.

Vist l’art. 5 del Reglament, segons el qual els adjudicataris, prèviament a la recepció de la 
parcel·la, quedaran obligats a satisfer la quota establerta per les ordenances fiscals en 
concepte d’utilització d’un bé públic, així com a ingressar una fiança retornable. 

Vistos els arts. 28 i 29 del Reglament, que disposen que els adjudicataris hauran de recollir 
el títol acreditatiu del seu dret, formalitzat, un cop rebuda la notificació de l’adjudicació i 
constituïda la fiança establerta, i amb anterioritat a la data en què l’òrgan competent hagi 
fixat com a inici de l’execució de la cessió d’ús.

Vist l’art. 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i l’art. 73 del Decret 336/1988, 
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), que 
estableixen que la competència per acordar la cessió dels béns patrimonials és del Ple de 
la Corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta. 

Vist l’informe jurídic amb la nota de conformitat emesa pel Secretari accidental, de data 8 
de juliol de 2020, d’acord amb els arts. 3.2 lletra c) i 3.4 del RD 128/2018, de16 de març, 
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pel qual es regula el règim de funcionament dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional.

Atès l’informe-proposta a la Comissió Informativa de SiT, de 9 de juliol de 2020, del Cap de 
negociat de custòdia de l’entorn, amb els informes de l’assessora jurídica i de l’interventor 
accidental, de la mateixa data.

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

ACORDS

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació EVI (Espai de Vida 
Independent), en relació a les puntuacions atorgades pel LOT 5 per a associacions i 
entitats, d’acord amb l’acord de la Comissió de Valoració, de data 7 de juliol de 2020.

Segon.- ADJUDICAR la cessió d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
corresponents a diverses parcel·les individuals de 50m2 situades a la finca amb referència 
cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 12, parcel·la 3, del cadastre de rústega), de 
titularitat municipal (“carrer de Felip Canalias, s/n”), exclusivament pel seu conreu agrícola i 
amb destinació dels productes obtinguts a l'autoconsum, d’acord amb la proposta emesa 
per la Comissió de Valoració, en el sentit següent:

LOT NÚMERO 1: DONES MENORS DE 35 ANYS  
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

1 MIRAVET PUIG, ANNA 8231-G
2 PALAU SEDÓ, LAURA 1370-E
3 BENITEZ ARCE, AIDA RAMONA 0516-N
4 TOUS FANDOS, ALBA 4031-V

LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS  
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

5 CALPE RODRÍGUEZ, JORDI 5058-Z
6 SÁNCHEZ CAMPOS, SERGI 9842-T
7 SÁNCHEZ TORRES, IAN 8506-K
8 ARREBOLA CAMUS, OSCAR 4675-Y
9 POZO SOTO, MIGUEL ANGEL 7910-T

10 MOLINS DIEZ, ALBERT 8049-N
LOT NÚMERO 2: DONES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILADES

PARCEL·LA NÚM. NOM NIF
11 BUSTAMANTE ROJAS, DORILA LUCI 4796-M
12 SOSA MATTO, PERLA 3004-F
13 LAGUNA MENDEZ, MARIA NIEVES 1824-E
14 BARRACHINA BONET, MARIA CINTA 3747-N

LOT NÚMERO 2: HOMES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILATS
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

15 GROS SABATER, FRANCESC XAVIER 2350-L
16 VAOS MORALES, RAUL 0372-R
17 FERREIRA FERNANDEZ, EDGAR MILCIADES 1241-H
18 CALAF GARCIA, SERGIO 5158-P
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LOT NÚMERO 3: DONES JUBILADES  
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

19 FERNANDEZ LEDESMA, ANA MARIA 1718-V
20 DAMUNT VERNET, MARIA ISABEL 4503-L
21 RUIZ GONZALEZ, ISABEL MARIA 1082-C
22 CORREDERA VILLAMOR, CONCEPCIÓN 3900-W

LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS  
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

23 RUIZ ALCARAZ, MIGUEL 0024-X
24 BARRIGA MENDEZ, FRANCISCO 6832-L
25 AZAR AHROUCH, HASSAN 4221-T
26 PARICIO MARTINEZ, GONZALO 9269-X
27 SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL 0127-N
28 MOLINA MIRANDA, FRANCISCO 1362-P

LOT NÚMERO 4: SERVEIS SOCIALS  
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

29 Pis social: c/Arada, 13, baixos 2a ---
30 DE LA FUENTE IZQUIERDO, ANTONIO 5066-R
31 CASANOVA GUTIERREZ, ANTONIO 3913-T

LOT NÚMERO 5: ENTITATS  
PARCEL·LA NÚM. NOM NIF

32 ASSOCIACIÓ GUEOPIC G-(...)0656
33 ASSOCIACIÓ ENREDA'T PER LA DIVERSITAT G-(...)0600

Recordar als adjudicataris que si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en l’apartat 
anterior o deixen de ser-hi destinats, revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de 
l’Ajuntament, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i els perjudicis causats i 
el del detriment experimentat pels béns. 

Tercer.- APROVAR definitivament la llista d’espera en previsió de cobrir les possibles 
vacants que es puguin produir en les parcel·les d’horts, d’acord el sorteig públic de data 14 
de febrer de 2020, en el sentit següent: 

LOT NÚMERO 1: DONES MENORS DE 35 ANYS
NO HI HA CAP
LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS  

NÚM. ORDRE NOM NIF
1 SENDRE MOLINS, LLUC 3418-W
2 DALMAU CEDÓ, DAVID 0574-S

LOT NÚMERO 2: DONES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILADES 
NÚM. ORDRE NOM NIF

1 PEDREROL TARGA, MIREIA 8745-C
2 TORRES PEREZ, ENCARNACION 3326-X
3 SEDÓ VIDAL, MARIA TERESA 4408-F
4 FERNANDEZ MORALES, ANTONIA 1829-N
5 VEGAS SALAZAR, MILAGROS 2488-H
6 PLANCHUELO BARRABES, MARIA CARME 2847-C
7 BRITEZ SUGASTTI, DIGNA 2689-G

LOT NÚMERO 2: HOMES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILATS 
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NÚM. ORDRE NOM NIF
1 PALLICERA MALIVERN, XAVIER 8901-P
2 CAPO DURAN, LORENZO 6724-P
3 GESTI PEREZ, ROGER 1708-S
4 HERMOSO LLORET, JOSEP MIQUEL 1876-X
5 MORILLA SERRANO, HECTOR 7073-Z
6 ARAUJO CASTRO, MANUEL 5161-F
7 ABAS VALLS, JOSE MANUEL 7953-W
8 MARISTANY HERRERIAS, OSCAR 9906-B
9 EL GOURARI, ALLAL 5904-G

10 CONTIJOCH DOMINGO, DAVID 6257-K
LOT NÚMERO 3: DONES JUBILADES
NO HI HA CAP
LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS 

NÚM. ORDRE NOM NIF
1 ORANTES ALVAREZ, ANTONIO MANUEL 6794-W
2 ARREBOLA VALERA, JOSE 0042-L
3 LOPEZ ESCOBAR, PEDRO 5303-B
4 REVERTE CASTILLO, JOSE MANUEL 1075-J
5 REVESTIDO PLAZA, VICENTE 0946-D
6 JIMENEZ CHACON, FERNANDO 6029-D
7 GONZALEZ FRANCO, FAUSTINO 0555-T
8 MORILLAS NIEVES, LUIS 3990-Q

LOT NÚMERO 4: SERVEIS SOCIALS
NO HI HA CAP
LOT NÚMERO 5: ENTITATS

NÚM. ORDRE NOM NIF
1 ASSOCIACIÓ EVI (Espai de Vida Independent) G-(...)1911
2 ASSOCIAL GLOCALSHARE G-(...)3665

Quart.- PUBLICAR la relació d’adjudicacions i les llistes d’espera al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a la seu electrònica, d’acord amb l’art. 27 del Reglament.

Cinquè.- REQUERIR als adjudicataris de les cessions d’ús de les parcel·les destinades a 
horts urbans, d’acord amb l’art. 5 del Reglament, per a que, en el termini de 15 dies hàbils, 
dipositin una fiança retornable de 100€. 

Sisè.- FORMALITZAR cada cessió d’ús en document administratiu, un cop efectuat 
l’ingrés de la fiança requerida i abans de la data en què l’òrgan competent fixi com a inici 
de l'execució de la cessió d’ús. A aquests efectes s’autoritza a l’alcalde per a la 
formalització del document de cessió d’ús, que determinarà, així mateix, la data del seu inici.

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

- NOTIFICACIONS als interessats.
- NOTIFICACIÓ de l’acord de la Comissió de Valoració de data 7 de juliol de 2020 a 

l’entitat Associació EVI (Espai de Vida Independent).
COMUNICACIONS INTERNES: als departaments de Rendes, de Serveis Jurídics i de 
Custòdia de l’Entorn.
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En aquest moment, abandona la sala d’actes la regidora Sra. Jessica Revestido 
Romero, per incòrrer en una causa d’abstenció legal.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

10.- Aprovar les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la 
reacticació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball

En aquest moment, s’incorpora a la sala d’actes la regidora Sra. Jessica Revestido 
Romero.

DICTAMEN

La important afectació econòmica de la COVID-19 des de la declaració de l'estat d'alarma i 
fins a la desescalada total al sector empresarial ha posat en una situació de precarietat 
econòmica a molts sectors d’activitat, especialment a les petites empreses que han vist 
reduïda la seva facturació, posant en risc la seva supervivència i conseqüentment amb el 
risc 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 a que no es perdin llocs de 
treball, s’estableixen els ajuts per la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses 
i centres especials de treball.
Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es vol seguir donar resposta a aquesta necessitat.
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L’objecte d’aquestes bases és fer viable econòmicament el teixit empresarial de la vila, 
donant suport al seu manteniment, i contribuint a la seva reactivació econòmica, i a que no 
es perdin llocs de treball, mitjançant ajuts a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un 
màxim de deu treballadors, i als centres especials de treball amb local a Molins de Rei, 
afectades per la COVID-19.

Les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la reactivació econòmica 
dels autònoms i microempreses compleixen la normativa vigent per adjudicar les 
subvencions, conforme el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa, i l’Ordenança 
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió ordinària de data 25 de gener de 2018.

Atès que consta a les bases reguladores l’aplicació pressupostària (5200.433101.47004) 
Ajuts reactivació activació econòmica, dels pressupostos de l'Ajuntament de Molins de Rei, 
per l’any 2020, que s’especifica l’import màxim corresponent a l’atorgament d’aquesta 
subvenció.
Atès que en el Ple de juny de 2020 de l’Ajuntament de Molins de Rei s’ha aprovat 
inicialment l’aplicació de 200.000 euros de romanent líquid de tresoreria per a la creació i 
consignació de la partida 5200.433101.47004 Ajuts reactivació activitat econòmica en el 
pressupost del 2020.

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

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

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

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

Atès informe tècnic favorable de 9 de juliol de 2020 de la directora de Fira, Comerç, 
Consum i Turisme, i de la cap de Negociat d’Empresa.
Atès l’informe proposta firmat el dia 9 de juliol de 2020 per la cap del Negociat d’Empresa, 
informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per l’assessora jurídica el 
9 de juliol de 2020 i amb l’informe econòmic favorable emès per l’interventor accidental el 
10 de juliol 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:
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ACORDS

Primer.- APROVAR inicialment les Bases reguladores específiques d’ajuts per la 
reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball, 
condicionat a l’aprovació definitiva de l’aplicació de 200.000 euros de romanent líquid de 
tresoreria per a la creació i consignació de la partida 5200.433101.47004 Ajuts reactivació 
activitat econòmica en el pressupost del 2020, aprovada inicialment en el ple del dia 25 de 
juny de 2020.

Segon.- APROVAR la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per la reactivació econòmica 
dels autònoms, microempreses i centres especials de treball, obrint-se un termini per la 
presentació de sol·licituds a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el 
web municipal de l’aprovació definitiva de les bases, fins el dia 30 d’octubre de 2020.

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

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

Cinquè.- REMETRE la convocatòria d’ajuts per la reactivació econòmica dels autònoms, 
microempreses i centres especials de treball, i les resolucions de concessió, un cop 
finalitzades a la "Base de Datos Nacional de Subvenciones", d'acord  amb l'article 18 de la 
Llei general de subvencions, amb la documentació i requisits de l'article 20 de la mateixa 
Llei

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem, per tant, a la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic 
de la Vila amb el punt número 10 de l’ordre del dia que és aprovar les bases reguladores 
específiques de la convocatòria d’ajuts per a la reactivació econòmica dels autònoms, 
microempreses i centres especials de treball. I aquesta explicació d’aquest punt la faria el 
Sr. Jordi Pradell, endavant.

Sr. Pradell:
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Pradell. Obriríem el torn d’intervencions. Sra. Laia, endavant.

Sra. Juarros:
Bona tarda. Percebem una millora substancial respecte de la proposta original, aquesta 
sembla més equitativa, té en compte més factors i, sobretot, no deixa ningú sense, com ha 
dit el regidor. Sí que és veritat que, si es poguessin avançar els terminis un mes, es podria 
seguir donant cabuda a totes les sol·licituds que arribessin fins a final de setembre i l’ajuda 
arribaria més aviat, cosa que molts negocis agrairien. En espera d’una resposta sobre 
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aquesta sol·licitud, anunciem que votarem a favor perquè la reactivació econòmica és de 
vital importància i més ara que els rebrots que han anat sorgint podrien provocar una 
segona aturada que seria devastadora per molts establiments i autònoms. D’altra banda, 
volem agrair al regidor Pradell la seva disposició a trobar-se amb nosaltres per debatre les 
nostres propostes i ens alegrem que n’hagi incorporat una per premiar a les empreses que 
no han fet un ERTO, per l’esforç que han hagut de fer a l’hora de mantenir el funcionament 
de l’activitat i la massa salarial. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Laia. Més torns d’intervenció. Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies, ara sí. Jo també vull agrair a la regidoria el canvi de proposta respecte a la del 
plenari anterior. Tot i així, he de dir que el Sr. Pradell i jo ens hem discutit molt per 
WhatsApp últimament pel tema d’un parell més d’apreciacions que li hem fet arribar que, 
finalment, no ha apreciat incloure però, tot i així, nosaltres votarem a favor. Encara recordo 
al ple anterior, abans de deixar sobre la taula la proposta, que nosaltres havíem presentat 
una esmena com moltes variacions sobre diversos punts de les bases intentant, 
precisament, arribar a quelcom semblant al que estem arribant avui i que el comentari del 
Sr. Pradell va ser “bueno, és que les seves aportacions, algunes és que no tenen ni cap ni 
peus” i ara, doncs, les veiem gairebé totes aquí reflectides i ens alegrem d’aquest canvi, 
d’aquesta capacitat també que ha tingut de reflexionar aquestes bases perquè realment 
considerem que són importants per a Molins de Rei i, per tant, crec que han millorat 
bastant respecte a les que se’ns van presentar inicialment i, per tant, el nostre suport, el 
tenen.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Aroca. Sr. Ros, endavant.

Sr. Ros:
Hola. Bé, en tot cas, la CUP, aquest cop, anunciem que ens abstindrem. En part, volem fer 
la mateixa reflexió que han fet altres companys, celebrem que des de la regidoria, des del 
govern s’escoltessin algunes de les nostres propostes. També creiem que no s’han 
escoltat totes i sí que volem fer la reflexió de que vam haver de ser molt insistents a 
l’anterior ple i previ a l’anterior ple perquè se’ns escoltés quan consideràvem que eren 
unes bases molt, molt fluixes les que es presentaven a l’anterior ple. Vam demanar molt 
clar que es donés més temps per poder filtrar les propostes d’algunes de les empreses, 
sobretot, que es poguessin acumular i repartir després com a idea de que no fos el més 
ràpid en entrar la sol·licitud qui es quedés les empreses, qui es quedés la subvenció, 
doncs, així s’ha aconseguit i ho celebrem que s’incorpori. Pensem però, com també s’ha dit 
i ja ho vam dir a l’anterior comissió informativa, que ara es dona massa termini. Si volíem 
ajudar a les empreses que han patit durant aquests dos mesos anteriors, que ara es doni 
fins a finals d’octubre si no m’equivoco, pues, potser no hi havia motiu per córrer tant. 
Nosaltres vam demanar 15 o 20 dies pel simple fet de que s’acumulessin les propostes per 
després repartir, repartir amb criteris que tinguessin a veure amb quin futur econòmic i 
industrial volem per Molins de Rei i seguint una mica amb la reflexió que fèiem pel Baix 
Llobregat abans. Nosaltres creiem que segueixen mancant en aquestes bases de prioritats 
polítiques, de quin és el model econòmic que vol aquest poble. Era una oportunitat de 
fomentar empreses i sectors econòmics més resilients, que tinguessin valor afegit, que 
fossin del sector de les cures per donar un ajut en aquesta direcció, per exemple, fomentar 
empreses que tinguessin criteris mediambientals per també tenir un impacte sobre 
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responsabilitat que tenim sobre la transformació econòmica que requereix un futur 
sostenible. Havíem fet moltes propostes en aquesta línia, s’han desestimat totes les que 
repercutien quant a prioritzar quines empreses es quedaran les subvencions perquè no n’hi 
haurà per totes, es repartiran d’una manera o altra però creiem que un criteri que s’hauria 
de seguir a l’hora de repartir les subvencions hauria de ser quin model industrial volem o si 
volem, una mica, qualsevol tipus d’això. Perquè, al final, el model que fomenti l’ajuntament 
acabarà significant cap a on es reconverteix el sector treballadors i la massa salarial de 
Molins de Rei, cap a on acaba tendint. Certes reflexions també de que des de les bases 
que proporcionava el govern en el seu inici haguéssim hagut de ser, i hem acabat sent els 
partits de l’oposició qui ha fet tota aquesta bateria de propostes. Els companys de Molins 
en Comú i de Molins Camina Podem han fet moltes propostes també juntament amb 
nosaltres, és una reflexió que també hauria de tenir el govern que va presentar unes bases 
que estaven totalment buides de prioritats de dintre. I, sí que una reflexió que vam fer en el 
seu moment i que segueix sense incorporar, nosaltres creiem que empreses que van tenir 
molts beneficis econòmics en l’anterior execució, els beneficis al final són diners de més 
que té l’empresa quan tanca, que es queda el propietari, la Junta d’Accionistes, el que sigui 
el model que té, i es queden com a particulars o se’ls reparteixen. Si són beneficis, doncs, 
home, quan van mal dades, també aniria bé que les empreses que van guanyar molts 
diners els fessin servir per contrarestar quan van mal dades i que els recursos públics 
anessin realment per a les empreses que més ho necessiten i no per a les que es van 
quedar molts diners a l’anterior execució. Això tampoc es contempla en aquestes bases, 
creiem, per nosaltres, que és prioritari de que no pot ser que quan van mal dades 
socialitzem la pobresa, en certa manera, i quan van bé les empreses es privatitzen els 
beneficis i es queden aquests recursos i beneficis. La idea hauria de ser, doncs, que si en 
una època alguna empresa té molts beneficis, que els guardi perquè algun dia li vindran 
malament i aniria bé tenir-los guardats en comptes que haguem de ser les administracions 
qui ajudi a qualsevol empresa, a les que els hi va malament i a les que es van repartir 
molts diners fa només sis mesos. 

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

Sr. Corredera: 
Gràcies. En primer lloc, vull agrair la voluntat del regidor d’acceptar algunes modificacions, 
de deixar en l’anterior ple aquestes bases i, sobretot, de deixar-nos-hi participar, cosa que 
de vegades costa en aquest mandat. Aquest, per mi, és un exemple de que si es treballa 
amb l’oposició i el govern surten unes bases, al menys més completes i més àmplies i 
bastant millor que les originals. Per tant, seguim així. Gràcies. 

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Sr. Pradell, si volgués tancar el torn d’intervencions.

Sr. Pradell: 
Sí, si m’ho permeten, intentaré contestar per ordre. A Esquerra, dir-li que nosaltres hem 
estat els primers interessats en què les bases o els terminis es tanquessin lo abans 
possible i si es tanquen el setembre i octubre és, precisament, perquè no tinguem després 
entrebancs que no ens permetin donar els ajuts i hagin de tenir un nou aplaçament. Això, 
la part tècnica s’ho ha mirat molt i molt bé. Per una altra banda, a la Sra. Aroca, és veritat, 
ens hem discutit molt per WhatsApp, amb lo qual, també és un plaer, quan les coses 
acaben bé, acaben bé i, llavors, el que sí que no recordo és que les seves propostes no 
tinguessin ni cap ni peus, no recordo això però, en tot cas, les que hem agafat segur que 
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tenien cap i peus. Volia precisar-li això. Llavors, també, al Sr. Ros, dir-li que, exactament, 
jo entenc el que demana però jo penso que no sap en quin moment estem. Hi ha hagut 
una frase que ja li he remarcat precisament per vostè, o sigui, és un ajut a la reactivació, 
no és una subvenció a les millores o incentius per a empreses que facin canvis, és perquè 
les empreses no se’ns quedin pel camí. I, bueno, a mi també m’agradaria també dir-li que 
les empreses que guanyin molts diners, que els hi vagi molt bé perquè paguen més 
impostos de societats, una altra cosa, després, una altra cosa és que reparteixin o no 
reparteixin els dividends. Home, a mi m’agrada que el màxim reverteixi en tothom, en la 
gent però, des de la part com a opinió personal, li haig de dir que la gent que es juga els 
seus calés, si quan li va malament normalment es juga el patrimoni, també està bé que 
quan li va bé potser en reculli uns quants. També li haig de dir, a part d’aquest comentari 
que potser també serà motiu de rèplica segurament, segurament, una mica per encendre 
el debat, dir-li que el que vostè demanava complicava moltíssim, moltíssim, moltíssim la 
gestió administrativa. Era carregar de molta més paperassa el destriar aquestes bases i 
solucionar-les. Vull dir, també coses que vostè demanava està molt bé de demanar-les 
però, a l’hora d’aplicar-les, ens resultaven molt difícils. Sr. Corredera, gràcies també pel 
reconeixement, gràcies a tots pel reconeixement que m’han explicat, dir-los que per part 
meva i penso que també, en general, del govern la predisposició hi ha de ser tota, sempre 
que no ens mirem de reüll, sempre que ens parlem francament i, per part meva, queda 
sense dubte.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. No sé si cal un segon torn d’intervencions? Sí, Sr. Carles Ros, endavant.

Sr. Ros: 
Ja que el tenim, el farem servir. No, és broma, sí que vull dir una cosa. El Sr. Pradell ha dit 
que la CUP no sabem en quin moment vivim. Home! Sí que el sabem, tenim companys 
que han patit el virus, tenim companys que han perdut la feina, tenim companys que estan 
en ERTO i tenim companys que han patit per tot arreu les conseqüències 
socioeconòmiques d’aquesta crisi i també han patit durant moltíssims anys també l’avarícia 
dels propietaris  de les seves empreses en donar-los uns sous molt baixos i repartir-se uns 
beneficis molt alts. Així que, sí, la CUP sabem en quin moment vivim, en quin moment hem 
viscut fins ara i en quin moment viurem a partir d’ara i quina és la societat capitalista en 
què vivim i quines conseqüències té en els treballadors. Què vol dir ser propietari d’una 
empresa i repartir-se beneficis? Hi ha petits empresaris, hi ha comerciants que posen en 
risc el seu capital per poder tenir una empresa, per poder tenir un comerç, és cert. També 
hi ha molts grans propietaris que tenen moltíssims beneficis, que ho fan a base d’explotar a 
Bangladesh per crear allà la roba, etcètera, etcètera, hi ha molts models. Per això sí que 
creiem nosaltres que s’havia de parlar una mica de què vol dir tenir beneficis i per què és 
una mica important que, tot i que estiguem parlant avui aquí d’empreses que tinguin fins a 
10 treballadors, què vol dir tenir beneficis i perquè si hi ha una empresa de treballadors que 
va guanyar 20 milions d’euros i li van sobrar 19 i se’ls va quedar com a beneficis, per tant, 
el propietari, potser estaria bé que aquestes no rebessin més ajudes públiques. Poso 
exemples però això és el sentit de parlar de si hi havia beneficis o no l’anterior execució 
pressupostària i tindria molt sentit que si a una empresa li va anar molt bé l’any passat i es 
va quedar molts diners de beneficis, no n’hi calen 2.500 més de l’ajuntament de Molins de 
Rei aquest any. Hi ha altres empreses que sí que ho necessiten. Hi ha moltíssimes 
empreses, estem parlant d’empreses que puguin tenir beneficis, després hi ha empreses 
cooperatives com vam demanar que es prioritzessin en aquestes bases i acceptem que, o 
sigui, agraïm que s’acceptés la nostra proposta perquè les empreses cooperatives no 
reparteixen beneficis als propietaris, se’ls reparteixen entre els treballadors que és el model 
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empresarial que defensem nosaltres en molts sentits perquè és la manera en què l’esforç 
de tots els treballadors se’l queden tots els treballadors, no se’l queda el propietari. Vostè 
diu que no era el moment ara de prioritzar models empresarials. Sempre és moment de 
prioritzar si va en progrés de la societat, del medi ambient, de la cultura o del que sigui, 
desigualtats de gènere o de qualsevol altre conflicte. La nostra societat requereix que tota 
mesura que pren l’ajuntament vagi en la direcció de fomentar la societat que volem en un 
futur perquè, si mai fem l’esforç de posar prioritats i de construir la societat que volem en 
un futur, al final no la construirem i per això creiem que era important que en qualsevol 
ocasió i si vostès posen un model de bases que no és el nostre i, tot i això, hem fet una 
bateria de propostes al darrere, doncs, que com a mínim vagin en la direcció de construir 
una societat millor, al final, i no ens cansarem de ser insistents i de fer servir tots els torns 
de paraula que facin falta per seguir insistint en la direcció de que, si amb la nostra pressió 
vostès que estan al govern acaben fent una mica millor aquestes bases, doncs, seguirem 
fent aquesta pressió. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna intervenció més en aquest segon torn? Doncs, ara sí, Sr. 
Pradell, si volgués tancar aquest segon torn.

Sr. Pradell: 
Li agraeixo novament. Tampoc es tracta d’entendre-s’ho molt. També m’agradaria, perquè 
vostè les deu conèixer, suposo, quantes empreses hi ha que guanyin 20 milions a Molins 
de Rei, jo no les conec, i, després, dir-li que bàsicament aquestes ajudes van destinades 
als nostres veïns que són els comerciants de tota la vida. Aquí no hi ha grans empreses ni 
grans tenidors de beneficis. Llavors, per recollir el que vostè estava dient que a mi també 
em semblaria bé, doncs, estaria bé però hauríem de deixar les bases sobre la taula una 
altra vegada i, potser, d’aquí dos anys ja en parlaríem. D’aquestes bases n’havíem de 
parlar ara, ja hem retrassat dos o tres mesos la qüestió. Ens semblava millor prioritzar ara 
aquesta immediatesa que ja vam perdre, tot i en pro d’una millora, el mes passat.

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Ara sí que passaríem a la votació d’aquestes bases..

VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 2
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 18 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), Molins Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1), i 2 
abstencions de la CUP (2).

11- Aprovació adhesió a la pròrroga de l'acord signat el 2016 adaptat a les noves 
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en 
situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats en el marc del 
programa treball i formació promogut pel servei públic d'ocupació de Catalunya.

DICTAMEN

El 22 de desembre de 2016 el Ple Municipal va aprovar l’adhesió a l’acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, signat per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, La Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de 
Treballadors de Catalunya i la Generalitat de Catalunya.

El 15 de maig de 2020 es va signar la pròrroga de l'Acord de 2016 adaptat a les noves 
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i 
Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Fets

Que en data 16 de juny de 2020, per RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, s'obre la convocatòria 
extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 
mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 
511293), estableix que les actuacions subvencionables per les accions d'experiència 
laboral i de formació transversal, d'acord a l’annex 2 de la RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, 
són:

Línia COVID:

Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que inclou un tipus 
d'acció en funció de la durada: COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada completa i 
acció de formació.

Línia PANP-COVID

Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no 
perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP- COVID), que inclou un 
tipus d'acció en funció de la durada: PANP-COVID 9: contractacions de 9 mesos a jornada 
completa i acció de formació.
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Que a l’annex 2 de la RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, es preassigna a l’Ajuntament de 
Molins de Rei.

Per la Línia COVID: 1 persona a jornada complerta, durada 9 mesos.

Per la Línia PANP-COVID: 1 persona a jornada complerta, durada 9 mesos.

Que per aplicar el nivell retributiu en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament de Molins de Rei s’ha d’adherir 
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent a la pròrroga de l’acord signat el 
2016.

La pròrroga de l’acord, signada el 15 de maig de 2020, marca que les entitats beneficiàries 
que participin en el Programa Treball i Formació hauran de garantir una retribució bruta 
mínima mensual de 1.000 euros, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per un 
treball a jornada completa.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya finançarà un mòdul econòmic que inclourà 
aquesta retribució bruta mínima, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la 
jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la cotització empresarial en 
les condicions i finançament establertes a la normativa que regula el Programa Treball i 
Formació.

La formació s’entén com a temps de treball efectiu, i que és obligatòria per a totes les 
persones participants al programa, i que ha d’estar relacionada preferentment amb el 
treball que desenvolupa i s’ha d’impartir durant el contracte de treball i dins l’horari laboral.

La durada de les contractacions serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dotze mesos, 
en funció del col·lectiu que la corresponent convocatòria pugui considerar prioritari.

Que en l’article 7.1, d'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre 
TSF/156/2018, la quantia de la subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic 
mensual i diari, amb caràcter de retribució mínima:

- Mòdul mensual: 1.563,33 euros (inclosa la part proporcional de les pagues extres i la 
SS).
- Mòdul diari: 51,40 euros (inclosa la part proporcional de les pagues extres i la SS)

Que, en conseqüència, l'import per un contracte de 9 mesos és de 14.069,97 euros.

Que el mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/persona participant 
multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació. Els imports del preu hora/persona 
participant de les accions de formació, actualitzats a 2020, s'estableixen a l'annex 3 de la 
RESOLUCIÓ TSF/1419/2020.
Que el 29 de juny de 2020, s’emet informe per part del negociat de Personal i Organització 
en els termes següents:

 Els sindicats UGT i GITT manifesten la seva voluntat d’incorporar-se a dit acord, 
exceptuant al sindicat CGT, que manifesta la seva disconformitat. En quant al sindicat 
CSIF, aquest no es manifesta.
 És procedent que el Ple acordi l’Adhesió a la Pròrroga de l’Acord signat el 2016 
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adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de 
persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc 
del programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Que el termini d'execució de les accions subvencionables previstes en el marc del 
Programa de Treball i Formació s'iniciarà l'endemà de la notificació de la resolució 
d'atorgament a l'entitat beneficiària i que el Programa tindrà una durada d'11 mesos.

Atès l’informe proposta firmat en data 6 de juliol de 2020 per la cap del Negociat de 
Promoció Econòmica.

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’adhesió a la pròrroga de l’acord signat el 2016 relatiu a la contractació 
de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats 
participants en el Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya.

Segon.- Notificar el present acord al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i al Negociat 
de Personal i Organització de l’Ajuntament de Molins de Rei

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 11 i darrer aspecte dictaminat per les comissions informatives. No, no, 
nosaltres ara estem bé. Aquí quan...bueno, no, no, és que aquí quan s’ha de pujar la 
temperatura, ens hem mort. (Veus) Molt bé, doncs, si de cas els sembla, reprendrem el 
debat sobre la temperatura quan arribem a les mocions, passem al punt 11, aprovació 
adhesió a la pròrroga de l'acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la 
normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a 
demandants d'ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut 
pel Servei públic d'Ocupació de Catalunya. Faria l’explicació d’aquest punt el Sr. Àlex 
Herrero. Endavant.

Sr. Herrero: 
Presenta punt 11.

Sr. Alcalde: 
S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Laia, endavant.

Sra. Juarros: 
És només per anunciar que hi votarem a favor perquè votarem a favor de qualsevol política 
d’ocupació que sigui beneficiosa pels treballadors, malgrat que aquesta en concret només 
possibiliti contractar a dues persones, però esperem que, després de formar part d’aquest 
programa, les dues persones beneficiàries trobin feina més enllà dels nou mesos de 
duració del contracte. Gràcies.
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Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, tancaríem el debat del primer torn. Sr. Àlex 
Herrero, si ja el donem per acabat, passaríem a la votació. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

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

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: 
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Primer.- La condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma 
de violència masclista.

Segon.- Expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania Molinenca. 

Tercer.- Reafirmar el rebuig a les violències masclistes, en totes les seves 
formes, i  fer públic el nostre compromís en l’erradicació de la violència 
masclista.  

*Dones assassinades durant el mes de juliol 2020

 Lillemor Christina, 13 de juliol Mallorca
 14 de juliol Torrejón de Ardoz 
 14 de juliol Barcelona
 Carolina, 20 de juliol Santa Cruz de Tenerife.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que, abans de passar a les qüestions sobrevingudes, faríem, Sra. Aroca, si li 
sembla, el que hauria d’haver estat el primer punt que, al no estar a l’ordre del dia perquè 
tenim aquest acord tàcit d’incorporar-ho just abans de començar el ple, que és la 
declaració institucional de rebuig a la violència masclista, dels atemptats masclistes del 
darrer mes. Sra. Aroca, endavant. 

Sra. Aroca: 
Gràcies. Malgrat que no m’agrada gens ni mica haver de llegir aquest comunicat del 
Plenari. El Consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb els 
familiars i amics de les dones assassinades aquest 2020 presumptament a mans de les 
seves parelles. Refermem el nostre compromís amb la lluita contra la xacra de la violència 
masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra 
aquesta violència masclista estructural que malauradament segueix present 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, 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. Ara diré els noms de les 12 dones assassinades durant el mes de juliol 
de 2020: Lillemor Christina, 13 de juliol, Mallorca; una víctima de la que encara no tenim el 
nom que va morir, va ser assassinada, perdó, el 14 de juliol a Torrejón de Ardoz; una altra 
noia assassinada el 14 de juliol a Barcelona de la qual tampoc no tenim el nom; i també, 
Carolina, el dia 20 de juliol, a Santa Cruz de Tenerife. 

Sr. Alcalde: 
Moltes gràcies, Sra. Aroca, i com molt bé diu tan de bo arribi aquest dia més aviat que mai 
que no haguem de llegir aquestes declaracions.
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D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

12.-a) Qüestió Sobrevinguda. Proposta d’alcaldia sobre la moció per a la suficiència 
financera dels ens locals 

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

VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 14 2 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda la present proposta per 14 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ), Molins Camina-Podem (1), MEC (1)  i  C’s, 2 vot en 
contra de la CUP (2) i 4 abstencions d’ ERC (4), la ratificació de la inclusió d’aquest 
punt.  

PROPOSTA

L’alcalde Xavi Paz Penche presenta al Ple per a la seva aprovació la Moció per a la 
suficiència financera dels ens locals.

Com a preàmbul a la moció, dir que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques –
ACM- ha iniciat una campanya per reclamar al Govern espanyol l’alliberament del superàvit 
2019 i els romanents dels ens locals i poder-los utilitzar per a la reactivació 
socioeconòmica. Sota l’eslògan “Els nostres estalvis són l’eina per a la recuperació”, la 
campanya també exigeix al Govern català dotar als municipis d’un fons de cooperació 
extraordinari de 150 milions d’euros el 2020 i el 2021 per afrontar la reactivació i un fons de 
compensació per les despeses que han hagut d’assumir els ens locals durant la gestió de 
la pandèmia.
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“La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de 
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i 
també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració 
més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, 
se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de 
manera generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors 
públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunicats 
locals.

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per 
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a 
la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels 
mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i 
financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de 
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les 
mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels 
anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. 
El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures 
econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment 
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni 
tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i 
en compliment de la normativa abans citada.

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi 
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives 
per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió 
que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i 
econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també 
estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments 
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i 
els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. 
Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de 
l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les 
limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin 
l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que 
s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a finançar 
altres administracions. 

En conseqüència, l’alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels 
següents ACORDS:
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PRIMER.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a 
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les 
administracions locals en la resposta a la present crisi.

SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin 
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a 
mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la 
vegada, que s’estableixi un Fons Estatal per a aquells ens locals que no tinguin aquesta 
possibilitat i evitar municipis de segones velocitats. 

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari 
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 
milions d’euros l’any 2020 i  la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar 
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per 
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la 
pandèmia.

QUART.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb 
les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions 
locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de 
desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació 
és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions 
locals d’unes despeses que no els corresponen.

CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol 
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic 
en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.

SISÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol i 
al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. 
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis per a poder fer el 
seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del nostre 
país.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara al punt, a l’apartat D sobre Qüestions sobrevingudes amb el punt 12 de 
l’ordre del dia. Qüestió sobrevinguda no n’hi ha cap. Perdó, la proposició...sí, sí, perdó, 
perdó, sí, sí. Hi hauria la proposició d’Alcaldia que és la moció, en aquest sentit, que es va 
aprovar, que s’ha adjuntat avui, que hauríem, entenc, d’aprovar la urgència. Per tant, 
primer de tot...digues, digues. No, faig l’explicació de la urgència, obrim el debat de la 
urgència i, abans de la votació, hi ha un torn d’intervencions per tothom. Abans d’aprovar la 
urgència o no? La incorporació? No, no, vaig a explicar-ho primer. He refet, he parlat 
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massa ràpid, Carles. Presenta la incorporació. Per tant, per debatre o no la urgència de la 
incorporació d’aquest punt, obriríem ara un torn d’intervencions. Sí, sí, Sr. Ros, endavant.

Sr. Ros: 
Gràcies. Com a CUP, sí que volíem fer la reflexió de fins a quin punt és urgent aquest punt 
que portem avui aquí, sobretot perquè els dos primers acords, em centro en els acords, 
que es presenten, un és una moció que ja vam presentar nosaltres l’anterior ple, si no 
m’equivoco, de demanar a l’Estat espanyol si us plau que modifiquin o suprimeixin la 
LRSAL, fa massa anys que la LRSAL està perjudicant els ajuntaments en tots els sentits, 
des de la contractació de personal fins a la disposició de recursos econòmics, si us plau, fa 
molts anys que hi ha aquest govern del PSOE ara, hi va haver molts anys de govern del 
PP, etcètera, etcètera. Si us plau, treguin la LRSAL ja que ha perjudicat moltíssim i ha 
acabat fomentant l’aprimament de l’administració pública i, per tant, al final, perjudica els 
treballadors dintre l’acció de govern de les administracions públiques ja que... al final, 
fomentant la privatització de serveis públics. Per tant, si us plau, la LRSAL fora però ja ho 
vam portar a l’anterior ple. L’altre punt, estava intentant descobrir si van ser els companys 
de Molins en Comú o un altre grup d’aquí al ple que ja va portar també una moció sobre 
disposició de superàvit, no sé, li preguntava la Marta però crec que va ser...ells diuen que 
el Gerard però el Gerard diu que ell, no...bueno, en tot cas, crec que ja s’ha parlat en 
aquest ple anteriorment i, en tot cas, creiem que són dos punts principals d’aquesta moció i 
ja es van presentar, teníem un acord prou bo en aquest ple de no anar portant mocions per 
urgència i encara menys de repetir temes, en teoria hi ha la prohibició per ROM de repetir 
els temes...l’acord, potser era un acord més que una prohibició, però no podem anar 
repetint temes i sentaria un mal precedent que una moció entrada avui per l’equip de 
govern sí que passi tots aquests filtres i l’estiguem defensant i portant a ple amb tres, 
quatre, cinc hores d’antelació que ha tingut aquesta moció i ens senta un precedent de que 
el proper dia voldrem fer-ne unes altres perquè considerem urgents unes altres coses. 
Llavors, en tot cas, la CUP no compartim la urgència d’aquesta moció perquè, a part dels 
dos punts que ja han vingut per ple anteriorment, els altres són molt vagues i, en tot cas, 
votarem en contra de la urgència i, si després hi ha el debat de la moció, ja ho farem 
després.

Sr. Alcalde: 
Alguna intervenció més en aquest punt sobre portar aquest punt a debat? Doncs, si no n’hi 
ha cap... Sí? Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca: 
Jo, perdoneu-me però puc estar d’acord amb algunes coses que diu el company Carles 
Ros, però sí que és cert que...a veure com ho explico, que els fets s’han produït 
recentment, que són importants pel món local i que igual, malgrat que alguns acords es 
repeteixin o que la moció a mi, personalment, no m’acabi d’encantar, sí que entenc, si no 
bé la urgència, sí l’oportunitat de fer-la ara. Si aquest mes de, aquest plenari de juliol fos un 
plenari normal haguéssim tingut una setmana més per poder valorar aquesta moció. El 
mes que ve no hi ha plenari, entenc que el moment de presentar aquesta moció és aquest i 
sobretot si el que es demana és un clam unànime de totes les administracions locals de 
Catalunya. Jo, per tant, si no bé la urgència, sí l’oportunitat de presentar aquesta moció ara 
sí que la trobo.

Sr. Alcalde: 
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Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona: 
Atès a que el motiu de la moció s’entén que haguem de córrer, evidentment, el que passa 
és que també és veritat és que aquesta moció ens ha arribat a quarts de dues del migdia, 
per tant, l’objectiu és molt positiu, creiem nosaltres, en tot cas, però el procediment que 
hem seguit, tornem a estar una mica com la...bueno, a veure, tot són opinions, en tot cas, 
nosaltres ho hem rebut a quarts de dues i aquesta és la sensació que hem tingut d’haver 
de córrer a mirar què és el que hi havia. Òbviament és important de fer però el que no 
compartim, en tot cas, és que hi hagi aquest poc marge de tems a rebre els documents.

Sr. Alcalde: 
Més intervencions? Doncs, per tancar aquest debat, dues consideracions, Sr. Ros. Dues 
consideracions: una, estaríem d’acord que hi ha dos aspectes, el punt 1 i 2, que ja ens 
hem pronunciat en moltes ocasions; però aquesta Sala de Plens encara no s’ha pronunciat 
per cap demanda cap a la Generalitat de Catalunya que és el punt 3 i el punt 4 i, 
precisament, aquesta és la virtut d’aquesta moció, que el que està dient  des de 
l’administració local és “miri, això no es tracta de...” Això es tracta que entre tots, entre el 
conjunt d’administracions que sí que estan rebent més fons, doncs, aixequem la veu des 
de l’administració local que sovint és la gran oblidada, la que ha fet que en moltes ocasions 
ens hàgim pronunciat aquí perquè és l’únic finançament local que no s’ha revisat mai, mai, 
—hem parlat molt del finançament autonòmic, hem parlat del finançament de l’estat però el 
finançament local continua sent el de fa 40 anys— i, precisament, el que diu és que en un 
moment en el que apareix una oportunitat de repartir fons, d’aspirar a tenir més 
sosteniment financer, no només econòmic sinó també en les regles jurídiques que es van 
imposar. D’acord que portem tot just dos anys governant, el PSOE de Madrid, però la 
normativa jurídica ens ve de sis anys del govern del PP, de set, des del 2011 amb una llei 
LRSAL aprovada el 2012 que ens va fer pronunciar a tots els grups, a tots els partits 
polítics, abans de les eleccions del 2015, amb aquest objectiu de derogar-la però, escolti, 
al final, el 2015 es van haver de repetir les eleccions i va aparèixer un govern del PP. Per 
tant, la clau d’aquesta moció és que alcem la veu des d’un punt de vista de, escolti, aquí hi 
ha competències de la Generalitat que estaria bé que li demanem aquest fons de 
cooperació local extraordinari, també aquestes reivindicacions a l’Estat i ho fem amb el 
millor to possible. I, mirin, segon aspecte, puc considerar i comparteixo l’opinió de la Sra. 
Aroca, és a dir, és l’oportunitat de fer-ho avui, per això la urgència, però, si em permet, 
l’oportunitat amb la urgència de que no hi ha un ple d’aquí un mes, si no, li diria que 
segurament no ho portaríem avui però això ha caigut en un moment que estem en el ple de 
juliol, que fins a finals de setembre o primera setmana d’octubre no tornarem a fer un ple, 
en principi, i, per tant, ja li ben asseguro que esperem que llavors ja això hagi canviat 
substancialment i, per tant, sí, avui els acords també poden establir-se a partir de quines 
excepcions es poden establir, considerem adient fer aquesta excepció i portar a debat 
aquesta moció. Per tant, passaríem a la votació de la incorporació d’aquest punt. Votació. I 
ara sí que passaríem a la presentació d’aquesta moció que jo mateix, i no m’estendré 
gaire, perquè ja en el debat de la incorporació ja hem fet pràcticament el debat. Presenta 
punt 12.
Obriríem el torn d’intervencions del debat de la pròpia moció. Sr. Carles Ros, endavant.

Sr. Ros: 
Parlant ja formalment de la moció, sí que dir que la CUP estem totalment a favor d’aquesta 
moció. Al final, hem descobert que vam ser nosaltres, que era la nostra moció l’altra que 
també incorporava la part de disposar dels superàvits i també per la part de, si us plau, 
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derogar la llei LRSAL, la llei d’aprimament de l’administració i totes les conseqüències 
dolentes que hem dit abans que tenia. Molt en la línia de que compartirem tots avui aquí, 
crec, que el que ha suposat l’experiència de l’última crisi ha de ser que lleis com la LRSAL 
van acabar forçant que els ajuntaments no poguessin disposar de les millors eines per fer 
front a una crisi que és disposar d’una mobilitat i una creació de personal intern de 
l’ajuntament que permetés ajuntaments forts, precisament, i també per la part que s’ha 
mencionat abans, les retallades que va haver-hi tant per part del govern espanyol com de 
la Generalitat, en governs del PSOE, del PP, de la Generalitat amb Esquerra i 
Convergència i entre uns i altres i per tot arreu, al final, el que ha passat és que els 
ajuntaments han acabat sent l’últim bastió davant de la pobresa i davant de les retallades 
que han fet altres administracions. Amb coses com l’escola bressol, quan perden 
finançament de la Generalitat, és l’ajuntament qui fa tot el que pot, al final, per a posar més 
recursos a l’escola bressol. A l’escola de música li va passar el mateix i hi ha molts altres 
serveis que la Generalitat, l’Estat n’han acabat prescindint i, al final, els ajuntaments, com 
que no tens altra cosa a fer com a ajuntament que estar a primera línia i respondre davant 
dels ciutadans que tens a l’altra banda del carrer, doncs, has de ficar més recursos i els 
ajuntaments es queden al final sense recursos perquè ja no n’hi ha més i són l’Estat i la 
Generalitat qui té les eines financeres, fiscals, perdó, per poder disposar de recursos 
econòmics i haurien de ser aquestes qui fessin front a això. Sí que, una mica, la reflexió 
que feia també abans. El PSOE ja porta dos anys, com deia el Sr. Paz, governant a l’Estat 
espanyol, encara no s’ha derogat la LRSAL, encara no s’ha derogat la llei d’estrangeria, no 
s’ha derogat la llei Mordassa, no s’està disposant dels recursos per la llei de dependència 
per aplicar-la, encara no es compleix la [Inintel·ligible, 01:48:55] de l’Estatut i podríem fer 
una llarga llista de coses. Doncs, bueno, dos anys de govern del PSOE, si s’ho creuen, ja 
començaria a ser època de començar a fer les coses que diuen que farien i ara, també, la 
lectura pels companys de Podem que estan allà, si us plau, no hi ha més excuses, si volen 
derogar la llei Mordassa, si us plau, suprimeixin-la, posin l’anterior llei i, si després volen 
posar una llei millor, que se la pensin més endavant, però derogar la llei Mordassa, derogar 
la llei d’estrangeria, derogar la llei LRSAL, moltes altres, és tan fàcil com posar l’anterior i, 
després, fem el debat de com volem que sigui una llei real d’estrangeria que no criminalitzi 
la immigració, etcètera, etcètera i ja farem els debats tranquil·lament però tanqueu els CIE, 
tanqueu els centres d’internament d’estrangers, feu-ho...  

Sr. Alcalde: 
Sr. Ros, jo, digui el que vulgui però estem [Inintel·ligible, 01:49:41] No, no, és que estem en 
el finançament local, eh! Més intervencions? Sra. Aroca, endavant.

Sra. Aroca: 
Gràcies. Jo dir que comparteixo l’esperit de la moció. Jo me n’alegro de que sembla que 
totes les forces polítiques estiguin d’acord amb el contingut d’aquesta moció. Jo crec que 
algunes coses que s’estan fent des de Madrid es podrien fer millor. De fet, la proposta que 
ens han fet als municipis pel romanent, per l’ús dels romanents jo crec que no és la millor. 
És la millor per l’Estat, sense cap mena de dubte perquè s’autofinança d’una manera 
espectacular i a nosaltres ens deixa unes “migagillas” però jo crec que per al món local, 
que ja s’ha comentat, és el que s’ha portat totes les conseqüències més negatives del que 
ha passat en els darrers anys, sense ser el que més dèficit causa, però és el que més ha 
pagat “el pato”, diguem-ne. Ho recordo que la llei d’estabilitat permet a l’Estat i a les 
comunitats autònomes disposar, tenir dèficit però no li permeten als ajuntaments. El 
problema és la LRSAL, estic d’acord. Totes aquelles lleis que es van signar i es van 
aprovar el 2012-2013, no ens hem d’oblidar d’on venen aquestes lleis, venen d’una 
reforma de la Constitució que es va fer el mes d’agost exprés que, per cert, els dos partits 
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del govern actual de Molins de Rei van votar a favor d’aquesta llei i “a partir de estos lodos, 
estos barros” que se dice, doncs, aquella reforma que prioritza constitucionalment el 
pagament del deute per sobre de qualsevol altre pagament. Això no es comenta molt però 
és una de les pitjors coses que li ha passat a les administracions públiques en els darrers 
anys. Tot el que això ha comportat perquè de la reforma constitucional va venir la llei 
d’estabilitat, de la llei d’estabilitat va venir després la LRSAL, de la LRSAL, cada any, per 
aplicar-la han vingut alguns articles als pressupostos de l’estat que ens han anat ofegant i 
ofegant i ofegant als ajuntaments quan, estic totalment d’acord amb el que ha dit el 
company de la CUP, quan som al final els que hem hagut de respondre davant de la 
ciutadania en primera línia i som els que continuem en primera línia de foc i som els que 
tenim menys recursos perquè, a sobre, s’han anat aprovant altres lleis que inclouen la 
participació dels ajuntaments però no inclouen el finançament dels ajuntaments per portar 
a terme aquests nous serveis i aquestes noves prestacions. Per tant, jo crec que és 
moment d’una reflexió conjunta, jo me n’alegro de que tothom estigui d’acord amb què 
aquest no és el camí, tampoc no és el camí la mesura que s’ha ofert als ajuntaments. Jo 
crec  que els ajuntaments el que demanen és disposar del 100%, sobretot d’aquells 
ajuntaments que estan realment sanejats i que realment poden fer-ho. És cert que hi ha 
hagut...en l’època de la crisi es va veure que hi havia alguns ajuntaments que no havien fet 
bé els deures però no eren, ni molt menys, la majoria, la majoria dels ajuntaments de 
Catalunya estan bé i a causa d’aquestes lleis que ens han ofegat tant ara estem molt 
millor. Per tant, jo crec que ara seria un bon moment perquè als ajuntaments se’ls deixés 
una mica de, se’ls posés confiança, ja que es confia en nosaltres per a ser a primera línia 
de foc i d’atendre els ciutadans, també que es confiï en nosaltres a l’hora de gestionar els 
nostres recursos precisament per intentar que els nostres veïns i veïnes, doncs, ajudar-los 
a superar aquesta crisi que se’ls [Inintel·ligible, 01:53:59] que no serà qualsevol cosa, que 
serà important. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Jo, com he dit abans, 
me n’alegro que es voti avui perquè jo crec que és el moment si bé alguns articles, alguns 
acords s’han anat aprovant però jo crec que el que cal o el que estem fent aquí és aprovar 
un conjunt de mesures, d’acords, de peticions que crec que cobren sentit totes juntes i, per 
tant, nosaltres ens hi sumem. 

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si no hi ha més intervencions i per tancar el debat... Ah! perdó. 
Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Nosaltres creiem que era important parlar avui en dia, avui, en aquest 
plenari, degut a que realment no podíem tenir un altre debat en aquest sentit fins a finals 
de setembre, principis d’octubre, era important, en definitiva,  posar de manifest el que ja 
que tenim el “gobierno más progresista de la historia” i com deien alguns, Carles, que és 
molt fàcil estar a l’oposició i recriminar tot el dia sempre però és quan arriben al govern 
quan han d’acceptar la realitat i moltes d’aquestes lleis que es manifestaven de manera 
contundent en contra, doncs, de moment, encara no les han pogut treure. Per tant, està 
clar que aquesta és la crua realitat de quan un està governant, que de vegades et toca i et 
costa molt poder canviar segons quines situacions. És evident que, en aquest sentit, 
l’administració pública local, els ajuntaments, que som la primera administració a la qual el 
ciutadà s’hi enfronta i, per lo qual, la primera que pot ajudar  a la ciutadania per a tirar 
endavant els seus projectes de vida —i hem vist aquesta tarda una prova d’ell en què hem 
aprovat uns ajuts als comerços per poder-se reactivar, per poder continuar treballant, en 
definitiva, hem aprovat unes ajudes per tal de que aquests comerços puguin tirar endavant 
el seu projecte. Està clar que si l’Estat es queda els nostres diners, els diners de 
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l’ajuntament que, aquest any, amb el superàvit que nosaltres hem tingut no és un superàvit 
escandalós i, per tant, l’aportació que hauríem de fer tampoc no seria la més elevada 
respecte a altres anys, això és cert, però sí que és veritat, com s’ha comentat molt bé, que 
des del 2012, quan es va aprovar la LRSAL, doncs, alguna cosa també ha aportat i, en 
aquest sentit, ha estat positiva. Aquest ajuntament ha sanejat també els seus comptes i 
això també és important. Passàvem el 2011, quan vàrem entrar al govern, d’un 
endeutament de 21 milions d’euros i ara l’hem situat al voltant dels 15 milions d’euros. Per 
tant, alguna cosa positiva en algun moment ha tingut però és veritat que en aquests 
moments en els que estem, el que hem d’evitar, sobretot, la destrucció abans de parlar de 
la construcció, com molt bé deia la consellera d’Empresa Àngels Chacón, està clar que 
hem de començar a construir des dels ajuntaments aquesta ajuda a tots els comerços, les 
empreses i, sobretot, a la gent que es quedarà pel camí i aquí és el que hem d’intentar 
evitar. Hem tingut una crisi sanitària, tindrem una crisi econòmica però, després, tindrem 
una crisi social i sense aquestes ajudes, sense aquests diners que són dels nostres 
ajuntaments no podrem fer front a totes les necessitats que té la ciutadania. És evident que 
en temes d’habitatge hi haurà molta gent que, fins i tot, fa pocs dies, fa poques setmanes 
donaven ajudes a entitats socials com Cáritas i Creu Roja i, avui en dia, aquestes persones 
són subsidiàries, són persones que van a demanar a Cáritas o Creu Roja. Per tant, si 
nosaltres des de l’ajuntament no som capaços de fer aportacions, no som capaces d’ajudar 
aquestes persones, està clar que l’Estat tampoc ho farà i l’Estat que parla amb xifres 
macro i nosaltres hem d’anar a la microcirurgia, a atendre les necessitats de cadascuna de 
les persones que conformen el nostre municipi, està clar que sense aquest romanent, 
sense aquesta disposició del superàvit no en podrem fer front. Per tant, crec que era 
important parlar-ne avui, crec que és important que debatem sobre aquest punt perquè, en 
definitiva, estem parlant del futur de la nostra gent, dels que coneixem i tenim més a prop i, 
en aquest sentit, estic convençut que aprovar aquesta moció i demostrar al govern 
d’Espanya que ha demostrat reiteradament, sobretot amb les inversions, de que allò que 
s’acaba aprovant en un pressupost no s’acaba executant, doncs, està clar que, en aquest 
sentit, esperem que a través d’aquesta moció que el món municipalista es faci seva i que 
pugui arribar al govern d’Espanya i que pugui, en definitiva, derogar la llei LRSAL i que els 
municipis que ara ja estan sanejats continuïn també amb aquest bon govern i amb aquesta 
bona línia de treball per tal de que allò que passava “en épocas pretéritas” tampoc no torni 
perquè, si no, estic convençut que, en un moment o altre de la nostra història,  la llei 
LRSAL tornaria i això és el que, en definitiva, des dels ens locals no hauríem d’acceptar.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, tancaríem el torn i el tancaria amb dues reflexions, més aviat, agraint el 
recolzament de tothom a aquesta moció, estem convençuts que defensant aquesta moció 
[Inintel·ligible, 01:59:13] ens trobarem. I una reflexió pel Sr. Ros, si em permet, vull dir, 
vostè sap el que és governar durant 18 mesos i el que representa, la capacitat que un té 
quan es governa durant 18 mesos. Ara no demani que durant 24 mesos amb dues 
eleccions i amb una pandèmia ja s’hagin fet totes les derogacions que vostè proposa. Si tot 
va bé i si el diputat molinenc de la seva formació política ens recolza els pressupostos 
entre altres, segur que tindrà estabilitat aquest govern i, per tant, segur que tindrem temps 
de derogar aquestes lleis que tant posa sobre la taula, però sobretot derogar el que és la 
llei d’estabilitat financera, modificar substancialment l’LRSAL i agafar més finançament i la 
reforma del sistema de finançament local que és el que ens porta aquí  i ens porta a 
pronunciar-nos avui aquí. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació. 
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VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 3

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 19

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

E – MOCIONS

13.- Moció del Grup Municipal d’ERC MOLINS en suport de les energies renovables i
per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i
d’equilibri territorial al decret 16/2019.

MOCIO

La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que 
vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els 
objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030.
Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de 
combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar decididament 
cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals d’energia renovable (sol, 
aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central com a productors, gestors i no 
només com a consumidors d’energia. Un model de distribució i equilibri territorial, al servei 
de les persones, no de l’oligopoli energètic.
És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per 
al’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de 
Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al 
respecte, inclosa la Winter Package.
Malgrat el decret, semblava buscava facilitar la transició a la societat cap a les energies 
renovables facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i promovent així el lideratge de 
Catalunya en la reconversió energètica, de facto, ha servit per recuperar antics projectes 
eòlics aturats arran la crisi econòmica del 2008, i també per sumar-ne de nous, als 
mateixos territoris promoguts pels oligopolis, generant una nova situació de desequilibri 
territorial i malestar per part dels municipis i la ciutadania.
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Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més petits, 
que s’han vist superats davant l’allau de propostes per la exigència de donar respostes en 
forma d’al·legacions, amb una minsa estructura de personal, sovint no especialitzat. El 
document aprovat doncs, no contempla criteris territorials ni escolta la veu dels municipis 
que reclamen la creació de criteris d’integració paisatgística, que protegeixi els espais 
agraris, i fomenti la seva participació.
Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments i 
no perpetuar una situació d'indefensió on es situen actualment, perquè l’actual decret no 
contempla la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies 
renovables.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els 
següents acords:

1- Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de Molins de Rei per les energies renovables, com a 
eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de lesenergies d’origen 
fòssil i nuclear.

2- Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per a 
cada territori de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat de 
producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris que produeixen més 
energia renovable de la que consumeixen.

3- Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del decret 
16/2019, per acabar d’establir i comunicar els criteris socials, paisatgístics, 
mediambientals, agrícoles i d'equilibri territorial, i la paralització de totes les 
tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i publicats.

4- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i 
Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans 
d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d'instal·lacions energètiques al 
seu terme municipal.

5- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i 
Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, 
amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol 
projecte d'implantació energètica que considerin que no s'ajusta als interessos públics 
del municipi.

6- Establir com a base de qualsevol projecte de renovables al municipi la  protecció de 
l’interès públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de 
l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures ja existents, la 
participació dels municipis, la priorització dels projectes relacionats amb l'autoconsum 
davant els oligopolis, la distribució de proximitat i en la dinamització del primer sector.

7- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, i a les diferents empreses que han presentat i presentin projectes al nostre 
municipi.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:
I ara sí que passaríem formalment a l’apartat de les mocions amb una primera moció que 
ve a ser el punt 13 de l’ordre del dia que és la moció del grup municipal d’Esquerra 
Republicana Molins en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris 
d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret 16/2019. I faria 
la presentació el Sr. Quim Llort. Endavant.

Sr. Llort:
Presenta el punt 13.
 
Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Sr. Josep Raventós, endavant.

Sr. Raventós:
Gràcies. Començo pel final, anuncia que votarem a favor de la moció però també he de dir 
que ens desconcerta una mica. És a dir, la moció ens sembla bé, en realitat, no tenim 
massa res a dir del contingut de la moció, especialment si, diguéssim, fem una anàlisi 
sense tenir en compte el context però, és clar, és sorprenent que aquesta moció ens la 
plantegi un grup que forma part del govern de la Generalitat de Catalunya que porti set 
acords, quatre dels quals són demanar al govern del qual formen part que facin coses. 
Llavors, [Inintel·ligible, 02:05:05] com? No sé, bueno, que els demanin, en definitiva, que 
facin això, vull dir, se suposa que ells tenen capacitat de fer-ho tot i que, últimament, 
Esquerra Republicana  és veritat que ens té una mica sorpresos amb aquesta actitud 
perquè, de vegades, depèn del Twitter de qui llegeix, sembla que no formin part, demanant 
insistentment la destitució de determinats consellers, etcètera, com si no formessin part, 
com si no formessin part d’aquest govern però les notícies que tenim és que és així. I 
també ens sorprèn una mica la menció als oligopolis. Jo vull recordar que la llei Aragonès, 
que va ser afortunadament aturada abans de la seva aprovació, era una llei que afavoria 
els oligopolis en essència i, per tant, també ens sorprèn una mica aquesta dualitat de 
demanar aquí que no afavorim els oligopolis mentre que la llei que, insisteixo, 
afortunadament no va tirar endavant l’afavoria bastant, en realitat. I, per tant, insisteixo, tret 
una mica de context ens agrada però, posat en context, doncs, ens sorprèn una mica. 
Independentment, hi estem d’acord i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Gràcies. Jo faré com el company i també començaré pel final i anunciaré que la votarem a 
favor. A nosaltres, totes les mocions que apostin pel medi ambient i per les energies 
renovables ens hi trobaran, les recolzarem i les acompanyarem. És evident, doncs, que 
mocions com aquest tipus...em centraré en l’àmbit local per no anar a criticar què fan i què 
deixen de fer els altres partits polítics quan governen a segons quines administracions, 
però és veritat que l’ajuntament de Molins de Rei s’ha de conscienciar a fer una aposta 
real, real, per les energies renovables i, vull dir, concretament en aquesta moció d’intentar 
aprofitar totes les estructures, totes les infraestructures, tot allò que ja tenim per equipar-los 
i per dedicar-hi pressupost i finançament i, després, desenvolupar projectes i executar-los. 
Bé, hem construït coses noves i coses que no s’han aprofitat. L’altre dia, l’ajuntament de 
Barcelona publicava una notícia que en unes pèrgoles de parcs infantils s’han col·locat 
plaques fotovoltaiques. Nosaltres estem instal·lant pèrgoles per ombres i no posem 
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plaques fotovoltaiques, vull dir que la voluntat, més enllà del que s’expressa i més enllà del 
que es diu a les xarxes socials o en els plens o en els comunicats de premsa, és després 
fer coses i aprovem plans d’actuació contra el canvi climàtic, aprovem partides 
pressupostàries però, després, en les execucions, ens quedem bastant curts. Per tant, 
nosaltres donarem suport a aquesta moció i instem al govern de l’ajuntament que realment, 
després, apliqui polítiques d’eficiència energètica i d’energies renovables. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Miguel Zaragoza.

Sr. Zaragoza:
Bona tarda-nit. Jo, dues coses, perquè crec que és veritat, jo crec que nosaltres, en el 
fons...i la compartim, la moció, i és veritat que tenim molt de recorregut... Jo crec que, al 
final, el que no puc compartir són alguns comentaris que, al final, miri, les propostes que 
hem de fer han de ser realistes i coherents i aquí, a Molins, en fi, sobre pèrgoles millor no 
parlem perquè, clar!, hem de fer coses que funcionin i tinguin objectius que després es 
puguin acomplir. Es van posar conjuntament amb l’Àrea Metropolitana les pèrgoles 
fotovoltaiques que donen servei en el cas de la “fotolinera” que tenim davant del pavelló 
amb coses que estan contrastades. Barcelona vol ser pionera en alguna cosa i, quan 
veiem que això funciona, segurament, com ens passa habitualment, ja treballarem. Però jo 
no volia entrar aquí perquè estem d’acord. Miri, jo defenso que un grup municipal pugui 
presentar una moció, la que vulgui, encara que sigui per millorar allò que en un govern en 
què el seu partit mare hi governa, i pensi que a lo millor hi ha coses que no estem d’acord. 
És que estic fart d’escoltar a tothom dir que, perquè un partit defensi una altra cosa en un 
altre lloc, aquí no podem dir el que pensem o és que hem de dir totes les coses que fa el 
seu partit i vostès voten allà o conjuntament amb altres partits. “Basta ya” de criminalitzar 
la gent, fem el que vulguem. Aquí podem presentar una moció en aquesta línia, nosaltres 
estem d’acord, absolutament d’acord que el grup d’Esquerra Republicana de Molins de Rei 
pugui presentar aquesta moció perquè no estiguin d’acord amb alguna cosa que fa o 
pensin que es pot millorar d’una proposta de llei que fa el seu govern on estan governant 
perquè, de vegades, quan un governa, no fa tot allò que pot. I, què passa? La sensibilitat 
que tenim els municipis moltes vegades xoca amb la realitat i això és així. I, què passa? 
Que no es pot presentar? Pues, miri, jo, què vol que li digui...xapó per presentar-la, 
nosaltres li recolzem, crec que és veritat que necessitem més força perquè aquelles coses 
que de vegades no ens agraden que fan alguns governs de companys nostres quan 
governen i sigui millorable. I no passa res per presentar mocions perquè vagin en aquesta 
línia. “Basta ya” de fer demagògia i de si ho fem nosaltres i si ho proposem nosaltres és 
molt bo però, si ho ha fet el govern, no ens han fet prou cas. Diem les coses bé, home! No 
passa res. Escolti, li recolzem. Xapó! Crec que és valent el que vostès fan. Què vol que li 
digui? És una moció encertada i que millora una proposta i que no passa res per dir-ho i 
tenen el nostre recolzament.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Més intervencions? Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Doncs, jo no estic gens d’acord amb les paraules que ha dit el Miquel, com no pot 
ser d’una altra manera. Bé, profunda decepció, senyors d’Esquerra, jo els recordo, com 
molt bé feia esment el Josep Raventós, que en la moció que vam presentar crec que van 
ser els companys de Molins en Comú sobre la llei Aragonès, nosaltres vam votar en contra 
igual que vostès, per responsabilitat i perquè estàvem al govern i estàvem governant de 
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forma conjunta. Això es diu assumir les responsabilitats del que significa governar al país. 
Vostès, està clar, que estan en una altra dinàmica, estan en dinàmica d’eleccions i falta ara 
votar i anar en contra del que és el...em permeten? Gràcies.

Sr. Alcalde:
Si us plau, ara és el torn del Sr. Ramon Sánchez. No hi ha peròs, ara és el torn del Sr. 
Ramon Sánchez, si vol després demana la paraula vostè, Sra. Garriga.

Sr. Sánchez:
Doncs, com deia, vostès estan en una altra dinàmica, es veu en el Twitter demanant 
dimissions de consellers que no són seus. No he sentit cap Twitter de cap conseller del 
nostre partit ni la dimissió de la consellera de Salut ni del conseller Bargalló ni del conseller 
...alguns consellers d’Esquerra Republicana. Per tant, en aquest sentit, és evident que no 
compartim la presentació d’aquesta moció en un projecte que vostès van votar a favor en 
el govern i van votar, per tant, a favor. Jo crec que, en aquest sentit, està clar que estem 
d’acord amb l’esperit de la moció, el que té a veure amb les energies renovables, està clar 
que tot això ve de la recuperació dels projectes [Inintel·ligible, 02:13:21] del 2008, que no 
és un error, la proliferació de l’energia verda a l’Estat espanyol era molt bona fins que va 
arribar la crisi del 2008 i, en aquest sentit, es van haver de tancar projectes però aquests 
projectes que ja estan avaluats econòmicament i socialment i mediambientalment, per tant, 
s’han d’intentar tirar endavant en la mesura del possible. De fet, en aquest, en la part 
expositiva, en la part d’acords que vostès portaven deien que s’havia de fer aquesta 
territorialització de les energies renovables, això ja està contemplat dintre d’aquest decret. 
Després, la participació dels municipis també és implícita en totes les negociacions 
d’aquest decret i el decret 16/2019 va ser aprovat pel govern de la Generalitat de 
Catalunya tal qual formen, com deia, vostès i nosaltres. En el moment en què vivim en què 
és indispensable, sobretot, un moment en què la societat tenim una problemàtica enorme 
com és el canvi climàtic, és evident que apostar per les energies renovables ho hem de fer 
en la mesura del possible. Jo també entenia que, en aquest sentit, vostès presentarien 
alguna proposta pel nostre municipi i que ens il·lustrarien amb alguna acció que podríem 
dur a terme més enllà del que ha proposat el company de Molins en Comú al que, miri, li 
haig de dir, vostès en el seu moment van col·locar unes pèrgoles amb unes plaques 
fotovoltaiques que mai van connectar a la corrent i que, per tant, no varen poder dur a 
terme i que, en aquest sentit, una bona iniciativa no es va poder acabar executant. Per 
tant, en aquest sentit, nosaltres demanaríem la votació separada del punt 3, 4 i 5 i, si no és 
així, ens abstindríem.  

Sr. Alcalde:
Sr. Quim Llort, endavant. Podria intervenir ara.

Sr. Llort:
Sí, crec que el Sr. Ramon Sánchez ha desviat el debat com no tocava i, evidentment, els 
punts no els farem per separat. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Ha tancat el torn. Hi hauria...bé, és moció, no hi ha segon torn. No, moció, no hi ha segon 
torn. Per tant, passaríem a la votació i, tal com fa el ponent, és moció conjunta de tots els 
punts. 

VOTACIÓ: 
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Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 16 4

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

14.- Moció del Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ per al desplegament de 
mesures efectives contra la segregació escolar al municipi

Aquest punt decau

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, en aquest cas, ara hi hauria...quina és la que decau, pregunto, la moció 14 o la 16, es fa 
una conjunta? Perdó? Decauen les dues? Sra. Secretària, m’haurà d’ajudar perquè 
això...estem a l’apartat de mocions, per tant, això, segurament ho haguéssim hagut de fer 
en Sobrevingudes, no? Sí, ja però no és moció. Doncs, escoltin, si decauen, fem la moció 
ara, si els sembla, i passaríem... Com a sobrevingut, ho faríem? Vale, d’acord. 
Recuperaríem els punts de sobrevinguts perquè no pot anar a l’apartat de mocions, no? És 
això, secretària? D’acord, doncs, com que decauen els punts 14 i 16, passaríem al punt 15 
de l’ordre del dia, moció del grup municipal de Molins en Comú per impulsar les mesures 
correctores sobre mobilitat derivades de la implantació del polígon industrial de Les 
Llicorelles i faria la presentació d’aquest punt...

16.- Moció dels Grups Municipals del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA i
JUNTS PER MOLINS de mesures per la lluita contra la segregació escolar al municipi
de Molins de Rei

Aquest punt decau
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15.- Moció del Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ per impulsar les mesures 
correctores sobre mobilitat derivades de la implantacio del poligon industrial les 
Llicorelles.

MOCIÓ

El ple de l’ajuntament de MdR en sessió del 30 de gener 2019 va aprovar inicialment el Pla 
Parcial urbanístic del sector industrial de les Llicorelles promogut per l’empresa Goodman 
Real Estate,  iniciant-se un procediment d’avaluació ambiental estratègica.

En data 28  de febrer 2019  es va trametre l’esmentat pla urbanístic a l’Oficina Territorial 
d’acció i Avaluació ambiental  de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
Catalunya per ser sotmès  informe. En resolució del 13 de maig 2019 l’Oficina Territorial 
establia l’obligatorietat d’exposició al públic i a les administracions públiques afectades, 
entre elles l’Autoritat del Transport Metropolità. A més s’indicava que en el document 
resum a lliurar pel promotor calia adjuntar copia dels documents de consulta i informe  
sectorial per tal de poder formular la declaració ambiental estratègica. 

En data 30 de maig 2019 es va emetre per part de l’ATM informe favorable per considerar 
que l’estudi de mobilitat generada del pla parcial urbanístic de les Llicorelles comptava amb 
els elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible  d’acord amb els principis 
de la Llei de Mobilitat 9/2003 i el Decret 344/2006. No obstant això a l’informe s’establien 
condicions relatives al desenvolupament que calia tenir en compte en el corresponents 
projectes constructius o en les mesures de gestió que corresponguessin. Aleshores l’ATM 
considerava necessari aportar una nova versió de l’Estudi de Mobilitat Generada, després 
de recavar diversos informes sectorials i atenent a la declaració ambiental estratègica del 5 
d’agost 2019.

Després d’una nova presentació documental del promotor el 13 de setembre, el  Ple de 
l’Ajuntament de MdR de 26 de setembre 2019 va aprovar definitivament el Pla Parcial 
Urbanístic de les Llicorelles per a ser tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 

En data 4 d’octubre de 2019 la Comissió Territorial d’urbanisme de l’Àmbit Territorial va 
aprovar definitivament el Pla parcial supeditant la seva publicació a la validació per part de 
l’ATM i la incorporació dels aspectes sol·licitats segons informe de data 15 de maig 2019. 
Aquesta validació del requeriment va ser complimentat i tramés a la Comissió en data 26 
de novembre, motivant la resolució de la Direcció General d’Urbanisme de 4 de desembre 
2019  per la que es donava conformitat al Pla Parcial urbanístic.

Posteriorment El 23 de desembre 2019 la Junta de Govern local va aprovar el projecte 
d’urbanització del sector de les Llicorelles.

De tots els apartat anteriors es pot despendre que les mesures que l’ATM va establir al seu 
informe son imprescindibles per assolir una mobilitat més sostenible en el 
desenvolupament del pla urbanístic de les Llicorelles i de les activitats que si puguin 
implantar, que es conegut per tothom seran d’un operador logístic.

Però no es concloent que els impactes sobre la mobilitat de la vila poden ser diversos, 
sobre tot si conflueixen en la mateixa zona d’influència altres implantacions de zones 
residencials, zones comercials i equipaments. No poden ser considerats aïlladament els 
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impactes sobre la mobilitat en una zona de la vila de Molins de Rei, ja de per si molt 
congestionada.

Atès que en el ple de juliol 2019 la competència de tramitació de les llicencies d’obres 
majors  es va delegar del ple a la Junta de Govern Local, malgrat això que aquest tema 
sigui objecte de debat en el ple donada la seva controvertida problemàtica que han originat 
les obres de les Llicorelles pel seu indiscutible impacte ambiental i paisatgístic.

El debat polític sobre la mobilitat que s’originarà al voltant de la zona d’influència de les 
Llicorelles es necessari que es basi en el principi de precaució i per tant es bo que 
s’augmenti el rigor sobre les mesures correctores relacionades amb la implantació de les 
naus industrials i l’activitat, sent  aquestes competències municipals.  

Concretament, en les mesures de l’EAMG:

1) Malgrat està  prevista la construcció d'un nou vial i rotonda superior per un costat del 
nou polígon, la part final del vial i la rotonda, es controvertit per la demanda de la 
plataforma Stop Llicorelles que demana s’elimini  la rotonda i la part superior del vial. 

2) Estan previstos aparcaments delimitats per 45 vehicles fent reserva de places per 
vehicle elèctric o híbrid, però seria insuficient una sola plaça electrificada.

3) Es preveu l’arranjament de voreres i vials en les zones pròximes al voltant del nou 
polígon garantint un mínim de 1,80 m i accessibilitat.

4) Es preveu la instal·lació d'un semàfor a la cruïlla d'accés del Polígon de la Riera en el 
pas inferior per sota la via del tren, per ordenar la circulació i possibilitar el gir dels 
Megatrucks (camions de 50 metres)

5) Es crea un carril de gir a l'esquerra al carrer Anselm Clavé provinent del Papiol.

6) Es planteja un itinerari a peu i en bicicleta des de l'estació passant pels carrers de 
vianants (carril, Major, Plaça de la Vila, carrer Samaranch, carrer Catalunya, Carrer 
Ramon Llull i carrer Torrebalari, però no es resolen els problemes d'accessibilitat en els 
trams no vianalitzats. 

7) Es preveu la senyalització d'un itinerari de bicis basat en la reducció de la circulació a 
30 km/h, sense cap reserva d'espai i sols es compromet a fer la senyalització viària per 
una zona excessivament estreta i amb doble sentit de circulació. Hauria d’haver una 
millor proposta validada pels serveis tècnics municipals.

8) Es dissenya un circuit d'accés al Polígon connectant la sortida directament amb els 
grans vials, però l'accés es fa per la C-1413 el que col·lapsarà l'accés a la Vila pel 
carrer Jacint Verdaguer, que a més concentrarà la majoria de centres comercials de la 
Vila (Lydl, Mercadona, Aldi) el que suposarà un increment molt important del trànsit de 
turismes.

9) Es preveuen la construcció de pàrquings per bicicleta a l’interior de les naus. Caldria 
també preveure places de bicicleta elèctrica recarregable.

10) Es preveu la possible implantació d'un sistema de préstec de bicis als treballadors.
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11) Es preveu la construcció i finançament d'una nova parada del Molins Bus relacionada 
amb el nou polígon.

12) Es preveu potenciar el Car Poling (cotxe compartit).

13) Es preveu la implantació d'un MicroBus llançadora d'empresa per apropar als 
treballadors des de l'estació al nou polígon a les hores d'entrada i sortida al treball.

14) Es preveu la creació d'un Gestor de la Mobilitat.

Problemàtiques que no estarien resoltes i que creiem han de ser incorporades com a 
condicions de llicència d’obres majors de les naus i/o de la Llicència ambiental de l’activitat 
per poder complir l’EAMG.

En virtut d'aquestes consideracions, proposem al Ple l'adopció dels següents 

ACORDS

1.Instar a les Regidories implicades: Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient i als Serveis 
Tècnics municipals a incloure en les condicions de llicencia els millors requisits i 
mesures de promoció de la mobilitat sostenible i segura per reduir l’impacte de 
l’activitat  de les Llicorelles.

2. Incloure com a condició de la llicència la connexió amb voreres i carril bici pel carrer 
Anselm Clavé, atès que l'itinerari de vianants i bicicletes plantejat margina la bici i 
no fa cap carril ni reserva d'espai per la bici i els EMP, atès que  la proposta de 
l’itinerari de bicis i persones proposada, pel carrer Samaranch i barri de la Pau, és 
perillosa i no recomanable.

3.Estudiar la viabilitat i la implantació  per fer una passera pel riu per unir Molins amb 
Sant Vicenç, inclosa en el EAMG inicial.

4.Determinar concretament el finançament de la nova parada de bus i requerir al 
sol·licitant de la llicencia ambiental el finançament de l’ampliació del servei de Bus 
Molins.

5.Una actualització del Pla de Mobilitat Urbana que incorpori aquesta nou escenari de 
mobilitat, derivada de l’implantació de l’empresa logística, i que les mesures 
correctores siguin requerides i incorporades a la llicencia Ambiental de l’activitat. 

6.Resoldre l'Accessibilitat de persones de mobilitat reduïda dins del Polígon i en els 
itineraris previstos, mitjançant un exhaustiu estudi d’aplicació del codi 
d’accessibilitat vigent i la seva execució posterior.

7.Un nou i acurat inventari d’emissions de gasos contaminants, de partícules i de 
gasos d’efecte hivernacle per determinar si l’activitat posa en risc el compliment 
dels compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle i  lluita contra el canvi 
climàtic.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Corredera:
Gràcies. La moció, la presentem conjuntament els grups municipals de Molins en Comú i 
Molins Camina Podem. La presentarà l’Ana.

Sr. Alcalde:
Sra. Secretària, una consulta, una consulta. En el moment que vam tancar l’ordre del dia 
per Junta de Portaveus, el que es va decidir és que només la presentava el grup de Molins 
en Comú, per això ho decidim en Junta de Portaveus i per això l’ordre del dia s’estableix 
com s’estableix. Faig una consulta jurídica, es pot incorporar a la presentació de la moció 
passat la Junta de Portaveus qualsevol grup municipal? 

Sr. Corredera:
Adherir-se sí, no?

Sr. Alcalde:
No, no però la pregunta és: un cop passat la Junta de Portaveus i tancat l’ordre del dia, la 
presentació, es pot afegir un altre grup municipal que no ho havia dit prèviament a la Junta 
de Portaveus en la presentació de la moció? No hi ha temps temporal per a fer-ho, ho 
decideix el ponent i fins a última hora es pot afegir un grup, és això? 

Sr. Corredera:
Això no ho hem fet en múltiples ocasions de que...?

Sr. Alcalde:
No, no, no, afegir-se en la presentació no ho hem fet.

Sr. Corredera:
Adherir-se els grups a les mocions?

Sra. Aroca:
Aquest matí [Inintel·ligible, 02:19:05]

Sr. Alcalde:
No, la modificació del text, sí. L’afegir-se el grup passat la Junta de Portaveus, jo no ho 
recordo, no passa res, és possible que hagi passat per això tinc el dret de fer una consulta 
jurídica, que no som ningú de nosaltres que ho ha de resoldre. Per tant, entenc que no es 
fonamenta en cap aspecte del ROM i, per tant, és un pacte entre grups municipals. És 
així? D’acord, doncs serà un tema que tractarem a Portaveus el proper dia, per tant, ara 
mateix ho presenten els dos grups, reparteixin el temps de presentació. Endavant.

Sra. Aroca:
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Sr. Gerard Corredera.

Sr. Corredera:
Gràcies. Nosaltres presentem aquesta moció en línia al que hem estat fent els últims plens 
i en les últimes accions que han fet els nostres grups municipals. Vam presentar una 
proposta per a crear una comissió de seguiment de Les Llicorelles, evidentment, derivat 
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d’una inquietud d’una plataforma i del rebombori que s’estava fent a la vila sobre aquest 
tema. És veritat que s’han fet dues trobades d’aquella comissió que en podríem dir part 1 i 
part 2 de la primera comissió creada, primera trobada d’aquella comissió que es va crear 
en la que se’ns va explicar el projecte, com s’havien tramitat algunes parts de les 
sol·licituds, com s’estava executant l’obra; i també, en aquelles comissions, al menys en la 
primera part, que hi havia alguna mancança o algun document o alguna qüestió pendent 
de resoldre i que calia instar al promotor de la urbanització a que resolgués o que 
executés. Nosaltres amb aquesta moció el que fem és continuar en aquella línia, en la línia 
d’intentar resoldre o intentar posar sobre la taula tots aquells elements que creiem que 
poden generar un impacte a la vila i, evidentment, independentment de les demandes 
d’alguns d’aturar les obres, que crec que ja ho determinarà l’organisme o el jutjat que toqui, 
nosaltres hem de continuar promovent i intentar resoldre el que suposarà l’activitat en el 
nostre impacte, tant de mobilitat com de, direm, la qualitat de l’aire del nostre municipi. 
Aquesta moció el que pretén és intentat que l’empresa promotora de la urbanització i/o 
l’empresa explotadora de l’activitat es comprometi a resoldre allò que, o sigui, el que l’ATM 
proposava com a recomanacions i com a mesures a fer. És en aquesta línia, doncs, vaig 
parlar amb el regidor que em va trucar preguntant-me quina era la voluntat i la voluntat és 
resoldre els futurs impactes que tingui al municipi l’activitat d’aquesta indústria o el que 
vulguin executar. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Per definició, estem d’acord amb tota mesura que vagi dirigida a preveure i controlar 
l’impacte del tipus que sigui que pugui provocar la zona industrial de Les Llicorelles, ja sigui 
en l’entorn més proper o en la vila en general. L’estudi de mobilitat generada presentava 
unes mesures que desconeixem si es tenen en compte en l’actualitat, per aquest motiu 
creiem que és bàsica la proposta d’aquesta moció d’adequar el Pla de Mobilitat Urbana als 
nous usos i al volum de trànsit que generarà quan estigui en funcionament l’empresa DSV. 
Tal com es demanava respecte de l’estudi sobre l’impacte ambiental i la regeneració 
paisatgística, és al principi d’unes obres quan és imprescindible la previsió concreta de tot 
el que s’hi farà i com es farà. Segons una de les conclusions de l’estudi de mobilitat 
generada, si es fa un càlcul per 10 anys, es preveu un increment de l’índex de saturació de 
les vies d’accés per sobre del 50% i, per tant, la contaminació consegüent. Per aquest 
motiu, incorporava la proposta d’un canvi a favor del transport públic per arribar fins a la 
zona però, com la resta de mesures que es presenten en aquest estudi de mobilitat, són 
proposes. La moció planteja concretar-les i incorporar-les al Pla de Mobilitat i creiem que 
això és bàsic, com també que la comissió de seguiment participi en el debat de la 
conveniència de les intervencions que es proposen fer. Per altra banda, s’ha informat que 
l’empresa promotora de les obres s’ha compromès a presentar properament el projecte de 
recuperació mediambiental i regeneració vegetal de la zona compresa entre Can Rabella i 
el riu. Esperem que tingui en compte, en aquest cas, les recomanacions que feia el Parc 
de Collserola respecte, precisament, del camí de Can Rabella en relació als criteris 
d’integració establerts i el tipus de talussos que s’hi haurien de fer perquè la revegetació 
sigui possible. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Josep Raventós, endavant. Sí, el mirava perquè...

Sr. Raventós:
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S’intuïa, no? Doncs, intuïa bé, alcalde. Gràcies i bon vespre un altre cop. A nosaltres, la 
moció ens agrada, és una moció que, d’alguna manera, va prendre forma en la segona 
part de la primera reunió de la reunió de seguiment en la que ja el representant de Molins 
en Comú, si no vaig errat, va posar sobre la taula aquestes qüestions. Ens agrada perquè 
és concreta, perquè diu el que s’ha de resoldre, perquè entenem que el que s’ha de 
resoldre, efectivament, s’ha de resoldre en el sentit de millorar el projecte que és del que 
es tracta. No entrarem en qüestions tècniques sobre si el millor lloc és la llicència d’obres o 
la llicència d’activitat ambiental, no tenim clar el procediment i, com que no tenim clar el 
procediment, ens abstindrem i no entrarem en això. Però, en tot cas, sí que demanem que, 
si la moció no resol adequadament quan s’ha de demanar això, que no desvirtuï la moció, 
perquè la moció ens sembla que s’hauria d’aplicar independentment de si realment el lloc 
on toca fer-ho és a la llicència d’obres o a la llicència ambiental. És a dir, que no ens 
agafem a això per no aplicar-la. Estem d’acord amb tots els acords que proposa i, en tot 
cas, nosaltres sí que volíem fer una mica més esment al punt sisè que és el tema dels 
gasos ambientals, gasos contaminants i les partícules i els gasos d’efecte hivernacle 
perquè és una preocupació que compartim molts respecte d’aquest projecte. És un tipus 
d’indústria logística i, per tant, hi haurà moviment de camions, és un fet; i, per tant, és un 
tema que cal entomar i que cal resoldre bé, per destacar-ne algun, insisteixo, però, en tot 
cas, que quedi clar que estem, no només d’acord amb el que demana la moció sinó en 
com s’ha gestat i en com es resol la moció i entenem que obre un camí interessant i que 
esperem que hi hagi més mocions en aquest sentit perquè ens agrada el fons i ens agrada 
la forma. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies. Nosaltres estem, en el fons, d’acord. Miri, quan nosaltres estàvem a l’oposició i el 
darrer govern ens va presentar l’aprovació del projecte d’urbanització, a la comissió 
informativa vam demanar com s’havien fet els estudis de mobilitat i ens van dir que estava 
tot correcte, que no hi havia cap problema. Això ho vam demanar nosaltres, ningú més. 
Vam tenir aquest debat a la comissió informativa que presidia, aquí, el meu company. 
Però, per nosaltres, el contingut sí que és important, és a dir, podem estar d’acord però no 
veiem clar que aprovem una cosa que no es pugui fer. És a dir, nosaltres no podem estar 
d’acord amb el com està redactat, a vincular una sèrie d’acords a una cosa que no tenim 
clara i, com a mínim, els nostres...la Casa diu que això no es pot vincular a les llicències ni 
ambientals, en aquest cas, que hauríem d’estudiar si es considerés o no perquè creiem 
que no entra dins de les possibilitats de l’empresa que es pugui ubicar, ni tampoc a una 
presumpta llicència d’obres que, entenc jo que això ja està tramitat. Però, més enllà de la 
tramitació, és a dir, vincular, és a dir, jo el que li proposaria és “l’obligació d’instar a vincular 
a una llicència”, això s’ha de treure perquè és que, si no, nosaltres no la podrem votar i no 
podrem estar d’acord, tot i que estem d’acord que hem de treballar sobre les mesures, que 
nosaltres som defensors...Mira, abans algú comentava que potser que no repetim tant les 
mocions i que anem concretant, pues, tenim una comissió aprovada de Les Llicorelles i 
que aquests temes els tractem, tal i com diu la moció, a la comissió de Les Llicorelles. 
Però, parlem, en tot cas, de la voluntat i traiem de la vinculació perquè és que no podem 
aprovar un document que està dient que s’ha de vincular a un tema que nosaltres, 
jurídicament, creiem que no es pot fer. Seria la nostra proposta.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ramon Sánchez, endavant.
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Sr. Sánchez:
Jo aniria una miqueta en la línia del que ha apuntat el Miquel. En definitiva, això no és una 
obra pública, és una obra privada i, per tant, les obres privades estan molt reglades i, en 
aquest sentit, evidentment, ens hem d’ajustar des de l’administració a la normativa 
urbanística i sectorial aplicable i exigible i, si no es pot exigir res més, doncs, podem 
negociar, que això és el que aquest ajuntament porta fent des del minut zero amb 
l’empresa Goodman, per tal d’intentar, en la mesura del possible, aconseguir el millor 
projecte pel nostre municipi. Jo, sí que és cert que vam parlar ahir una estona dient-li que 
nosaltres crèiem que aquesta proposta, tal i com estava redactada en el primer moment, 
no la podíem aprovar en el seu conjunt. Nosaltres creiem que, si podem fer aquestes 
rectificacions que ha dit el Miquel, doncs, es podria valorar. Però, en aquest sentit, també 
vostès parlen de l’actualització del Pla de Mobilitat Urbana. És evident que l’anterior Pla de 
Mobilitat Urbana va tardar, crec que van ser dos anys i, en el moment, amb la situació 
actual de l’ajuntament, doncs, passa per no tenir un tècnic de Mobilitat, és evident que 
aquesta actualització d’aquest Pla de Mobilitat portarà un temps bastant evident, bastant 
gran i, per tant, no arribaríem a poder concedir la llicència d’obres. És veritat que, en 
aquest sentit, el que ens diuen al departament tècnic i n’estem absolutament convençuts 
que la llicència ambiental no s’ha de tramitar i, en aquest sentit, amb això ja decauria gran 
part de l’exposició d’aquesta moció, tot i que sí que és cert que compartim els neguits de la 
moció, però per això vàrem crear una comissió de Les Llicorelles, de seguiment de les 
obres de Les Llicorelles, en el que sí va ser una proposta nostra d’incorporar tots els actors 
que participen dins d’aquesta urbanització, per tal de discutir allà totes les problemàtiques 
que vagin sortint en aquest sentit. I agafo aquesta moció com una de les coses que va 
presentar el representant que va venir a la segona reunió per part seva i que ja va tractar 
molts d’aquests temes que han posat avui sobre la taula. Però, és evident que nosaltres no 
podem donar recolzament de manera explícita i sencera a una moció que ja parla de coses 
que van en contra de la normativa de l’ajuntament i de la normativa, en definitiva, que 
marca les llicències i, en aquest sentit, si fem aquests petits ajustos, donaríem el 
[Inintel·ligible, 02:36:32].

Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara serà el moment dels ponents de tancar el debat. Bueno, he dit textualment 
que ara és el moment dels ponents de tancar el debat. 

Sr. Corredera:
Estava en una altra, en una altra conversa, disculpa. A veure, com començo per fer-ho 
ordenat? Entenc que el Sr. Zaragoza quan em diu que des de l’oposició van demanar 
l’estudi de mobilitat, entenc que li van mostrar i entenc que contemplava tot el que creu que 
se li podia exigir. Clar, jo no sé, no n’entenc massa de llicències ambientals però, al final, 
qualsevol activitat que té un impacte en el municipi s’ha de resoldre i, com altres activitats 
que tenen impacte es resolen el seu impacte, aquesta activitat ha de resoldre l’impacte que 
generarà al municipi. Quina és la magnitud d’aquesta resolució, podríem llavors mirar a 
veure què diu la llei o els reglaments, eh! Quant a si les llicències d’obres ja estan 
aprovades, doncs, bé, nosaltres em sembla que a l’última comissió es parlava de que 
estava aprovada la llicència de la primera nau però de la segona, no, creiem que era 
així...bueno, és que ara m’han dit que les dues estan aprovades, no? Sí o no estan 
aprovades les dues llicències d’obres? Vale, doncs, encara queda una llicència d’obres. És 
que m’ha semblat que vostès afirmaven que les dues llicències d’obres estan aprovades. 
Bueno, això és el que m’ha semblat, igual m’he equivocat amb la interpretació. És una 
diferència de com ens donen la informació de vegades als grups de l’oposició perquè amb 
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l’aprovació de l’entrega del cotxe de l’ADF sí que hem vist moltes publicacions i ens han 
comunicat excessivament que els hi han donat un cotxe a l’ADF, de lo qual ens n’alegrem 
molt, però les llicències d’obres ho hem d’anar buscant a veure en un acord de la Junta de 
Govern Local de no sé quan s’aprova aquesta llicència d’obres...

Sr. Alcalde:
Li recordo que la llicència d’obres va passar primer per la comissió, la segona sessió de la 
comissió de Les Llicorelles, es va informar, es va dir que la llicència d’obres havia quedat 
sobre la taula a la Junta de Govern amb l’objectiu que passés primer per la comissió de 
Les Llicorelles, per tant, no li accepto una afirmació “com no hem informat”. Va passar per 
la comissió de Les Llicorelles i és un cop va passar per la comissió de Les Llicorelles que 
es va aprovar en la següent Junta de Govern Local extraordinària.

Sr. Corredera:
Ja, ja. Jo he dit que les informacions les donen diferent. Jo tinc una nota de premsa en un 
mail dient que no sé què, en canvi, no tinc...bueno, és que ja està, és així, les informacions 
es donen diferent, he dit alguna mentida? No, no? Doncs, ja està. No n’he dit cap 
d’afirmació...

Sr. Alcalde:
Acabi, senyor Gerard. [Inintel·ligible, 02:39:51]

Sr. Corredera:
Jo ja entenc que l’obra privada la vol separar de les obligacions de l’obra pública però, 
bueno, aviam, les obres privades també estan regulades per normatives, d’acord? En tot 
cas, no sé quines són però s’hauran de fer. El tema del Pla de Mobilitat Urbana, doncs, és 
que està caducat. Que no tinguin tècnic municipal de Mobilitat serà responsabilitat del 
govern, no? Que no l’haguem tingut i que, a més a més, va marxar l’octubre del 2018, vull 
dir que hem tingut temps per tenir-ne. I, clar, després, ara el Sr. Alcalde em fa referència a 
les comissions de Les Llicorelles, que allà ho informen tot però, en canvi, quan van 
comunicar la nova proposta del Goodman, van fer una roda de premsa i, bueno, potser 
hagués sigut un bon moment també per explicar el que van explicar a la roda de premsa 
als grups de l’oposició i a la comissió de Les Llicorelles.

Sr. Alcalde:
Perdoni, vam presentar la proposta que va passar primer per la comissió de Les Llicorelles, 
no digui...no, és que no li accepto les mentides. El que vam passar en roda de premsa va 
ser la presentació del projecte que prèviament havia passat per la comissió de Les 
Llicorelles i l’únic que es va anunciar en aquella roda de premsa és el que es va anunciar 
com a conclusió de l’informe jurídic demanat externament, que era la sol·licitud d’un 
informe o un projecte executiu de restauració mediambiental de la riera de Vallvidrera des 
de Can Rabella al camí del riu. Això és el que vam passar. 

Sr. Corredera:
Sí, sí però ens ho hagués pogut passar abans a nosaltres.

Sr. Alcalde:
És que els hi vam passar abans, a la comissió de Les Llicorelles, Sr. Gerard. No digui 
mentides! No digui mentides!

Sr. Corredera:
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Jo no hi era com a grup...

Sr. Alcalde:
No, el seu grup sí que hi era amb una acceptació d’acceptar membres [Inintel·ligible, 
02:41:40]

Sr. Corredera:
Vostè diu que ens presentava un informe que no l’havien presentat, val, d’acord.

Sr. Alcalde:
Sí que l’havíem presentat [Inintel·ligible, 02:41:46] No, Sr. Gerard, és que no li accepto 
mentides. L’informe es va transmetre [Inintel·ligible, 02:41:50] Sr. Gerard, l’informe es va 
enviar a tots els membres de la comissió, a tots, prèviament a la celebració de la comissió, 
a tots, i també al representant de la seva formació política que no és càrrec electe i que va 
venir a aquesta comissió.  

Sr. Corredera:
Em deixarà acabar? [Inintel·ligible, 02:24:07] deixi’m acabar i després, si vol, m’interromp o 
tanca vostè el punt que em pensava que l’estava tancant jo però veig que no.

Sr. Alcalde:
L’alcalde sempre pot tancar.

Sr. Alcalde:
No, no, però no em pot interrompre constantment perquè, si no, la meva intervenció queda 
esbiaixada constantment perquè, clar...bueno, és que vostè no està tancant, vostè m’està 
interrompent, que és diferent, no? Bueno, en tot cas, quan jo acabi, després, em pot dir el 
que vulgui dir-me, d’acord? Nosaltres, aquesta proposta, ja ho hem dit, era propositiva, 
intentàvem col·laborar, intentem aportar coses concretes, temes concrets, proposicions 
concretes que és el que vostès demanen. Vostès demanen concreció, pues els hi posem 
concreció. Vostès demanen coses executables, això es pot executar. Si vostès volen votar 
aquesta moció traient de l’aprovació de les llicències d’obres i de les llicències ambientals, 
home, sempre és millor treure les coses i que s’acceptin les mocions que no deixar-les, per 
tant, en aquest sentit, nosaltres preteníem intentar...com que, a més a més, les 
aprovacions de llicències d’obres i llicències ambientals no passen per ple sinó que 
s’aproven per Junta de Govern Local, doncs, intentàvem d’alguna manera que el ple i els 
membres que composem el ple ens comprometéssim a això. Entenc que, si s’aprova, al 
menys, es comprometran a la resta de punts, d’acord? Tanco aquí. Gràcies.

Sr. Alcalde:
La pregunta és molt clara, com queda la moció? Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo és que crec que la moció és clara. Vostès diuen que tècnicament, diuen que no 
es pot fer o el que diem no és cert però tampoc ens presenten un informe que digui el 
contrari. Per tant, entenem que, si hi ha algun problema després o l’acord no es pot complir 
perquè no s’ajusta a la legalitat, doncs, es fa un informe i l’acord es deixa sobre la taula 
però un cop l’acord estigui aprovat, no hi ha cap problema. Al final, la moció quedarà com 
està i jo els demanaria que no votin en contra perquè, al final, no sé, és que estem dient 
que traiem un acord que, al final, si no es pot executar o si a l’empresa promotora no li 
agrada, doncs, que el recorri però, aquí, jo crec que com a ajuntament hauríem de creure 
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que si hi ha alguna mínima oportunitat i possibilitat de que imposem això a l’empresa, 
doncs, fem-ho, fem-ho, per què no? Perquè el Sr. Sánchez abans ens demanava treure’l 
perquè considerava que no s’ajustava a la legalitat però jo crec que hi ha altres raons, no, 
Sr. Sánchez si està tan “empenyat” a que no posem aquest acord? Si hi ha altres raons, 
ens agradaria sentir-les perquè creiem, nosaltres també tècnicament, a l’hora de redactar 
la moció que el que diem sí que s’ajusta a la legalitat. Que no és així? Presenti’ns un 
informe en contra. Que no és així o que a l’empresa no li agrada, que presenti un recurs 
contra aquest acord però igual és que vostè no vol explicar-nos exactament per què no vol 
aquest acord de la moció i, llavors, a nosaltres ens agradaria sentir-ho.

Sr. Zaragoza:
Si hem de demanar un informe, deixem-ho damunt de la taula. Deixem-ho damunt de la 
taula, demano un informe jurídic que digui si aprovar això és legal o no és legal i, si no és 
legal, escolti, no l’aprovem o modifiquem o fem un paràmetre. Nosaltres els hi dèiem 
“busquem un paràmetre que no ens obligui”, no passa res, no seria la primera vegada que 
aquest govern també ha deixat altres punts sobre la taula i ja està i demanem aquest 
informe que vostès diuen que necessitem perquè és evident que no el tenim. Hem fet la 
consulta però no tenim un informe jurídic signat per un advocat que digui “això és així”. 
Pues, jo el que proposo és que es quedi damunt de la taula i el setembre, escolti, es 
discuteixi un informe sobre la legalitat d’això perquè jo no estic disposat a aprovar una 
cosa per molt que vostè digui, perquè jo no sóc advocat, que això no incorre en cap 
il·legalitat. Pues, miri, aquí tots sabem de molt però jo, molt millor demanar aquest informe i 
a veure què passa.

Sr. Corredera:
Això vol dir que no atorgaran una llicència d’obres ni ambiental fins que no sapiguem què 
passa amb aquest informe?

Sr. Alcalde:
Faig una excepció, Sr. Raventós, i després parlaré jo.

Sr. Raventós:
A mi és que en algun moment m’agradaria poder tenir un debat sobre l’assumpte de Les 
Llicorelles o sobre alguna qüestió colateral al tema de Les Llicorelles amb una miqueta de 
calma. Sembla que, de moment, no ho aconseguim i intentaré posar una mica de serenor 
en aquest debat. Jo torno a l’inici d’on estàvem. Aquesta és una moció concreta, que toca 
temes que pertoquen a aquesta institució a la qual estem representant aquí, estant-hi 
d’acord o estant-hi en contra, i per tant, entenc que hauríem de poder tenir un debat una 
mica més serè. Ja entenc els danys colaterals i tot plegat però m’agradaria tornar a centrar 
el debat. Els grups que presenten aquesta moció i, pel que intueixo, els grups del govern 
estem d’acord, estem bàsicament d’acord en el que demana aquesta moció, per tant, i ho 
he dit en la meva intervenció inicial, si us plau, no ens agafem a una qüestió tècnics de si 
toca la llicència ambiental o no toca la llicència ambiental per no tirar endavant uns acords 
en els quals estem d’acord, no? Si el problema és que no estem d’acord amb els acords, 
llavors, diguem en quins acords no estem d’acord i, llavors, que els grups ponents puguin 
decidir si volen treure l’acord 7 —m’invento el número set per entendre’ns—, però si estem 
d’acord amb el que demana aquesta moció, que jo insisteixo i amb tot el respecte, jo sí que 
he anat a les dues reunions de la reunió de seguiment de Les Llicorelles, el representant 
de Molins en Comú va posar exactament aquests punts sobre la taula i en aquell moment a 
mi no em va donar la impressió que ningú hi estigués en contra i ningú vull dir ningú, ni el 
govern ni els actors, els altres actors que estaven en aquesta taula, i incloc el meu grup 
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municipal com a representant. Llavors, si el que diu aquesta moció, els acords que proposa 
aquesta moció són coses que pertoquen a l’ajuntament de Molins de Rei prendre els 
acords, si estem d’acord essencialment que aquests acords milloren el projecte i 
l’explotació que es farà de l’actuació urbanística que es farà en el sector de Les llicorelles, 
doncs, em semblaria, amb tot el respecte, absurd que perquè aquí diu “llicència ambiental” 
i no sigui llicència ambiental que sigui llicència de no sé què la moció no tiri endavant. El 
que demano si us plau és que trobem la paraula que substitueixi la “llicència d’activitat 
ambiental” per una paraula que faci aquesta moció segueixi endavant perquè em sembla 
que és bo per Molins de Rei, és bo pel projecte de Les Llicorelles i, a més, em sembla que 
hi estem tots d’acord. Si hi ha alguna...diguéssim, guerra, subterfugi entre línies, me l’he 
perdut, en tot cas, jo és que dec ser molt de blanc o negre però entenc que...sincerament 
no li veig massa el problema. Agrairia que a qui correspongui, que no soc jo perquè jo, 
clarament, no soc la persona que ho ha de fer, que dirimeixi si és llicència ambiental, si és 
llicència d’obres, si es pot o no es pot i, si no es pot a la llicència d’obres i no es pot a la 
llicència ambiental, que hi hagi un acord polític que digui que se li demanarà això, no sé, 
busquem la fórmula. L’únic que faig és una crida a la sensatesa en el sentit de que no 
perdem una moció que és bona, que demana coses raonables i coses, a més, que crec 
que amb les quals hi estem tots i totes d’acord. Ja està.

Sr. Alcalde:
Per afegir al debat i amb voluntat d’enriquir la seva aportació, Josep Raventós, jo diria que 
sí que hem estat capaços de parlar i debatre assossegadament i amb tranquil·litat de Les 
Llicorelles. De fet, crec que és un pensament, no sé si compartit per tothom però compartit 
per molts membres de la comissió, que precisament les dues reunions de la comissió 
Llicorelles han estat reunions profitoses... Ah, d’acord, d’acord, doncs, segurament aquí és 
on vaig, Sr. Josep, que quan li volem posar i li volem donar una connotació més política al 
debat que estem tenint, que no deixa de ser a la Sala de Plens i una moció o no, sembla 
que aleshores ja afirmem aspectes que ja no ens posen tan d’acord. Escolti, segurament, 
en el fons de la qüestió, ho hem parlat a la comissió, estaríem d’acord que tots busquem el 
mateix, busquem la recuperació mediambiental, busquem el mínim impacte de mobilitat, 
busquem la millor eficiència de l’obra, tot això ho hem parlat i ho hem debatut, amb 
coneixement, amb informes jurídics, amb informes del cap d’Urbanisme, ho hem debatut. 
Potser el problema és quan intentem treure rèdit polític d’una moció en un tema que ja fa 
dues setmanes que hem debatut en aquesta mateixa sala de reunions  amb tots els 
membres del projecte. I, al nostre entendre, sense informe jurídic, hem fet una consulta als 
tècnics municipals que, sense que ens hagin fet un informe, ens han fet una observació 
dient “escolteu, d’entrada, aquesta activitat —a l’entendre dels tècnics municipals— no 
requereix llicència mediambiental”, no requereix, per tant, el fons...o sigui, no qüestionem 
el fons que hem de prendre decisions per millorar la mobilitat del poble, de fet, aquest 
govern no ho ha deixat de treballar en tot moment, quan hi ha aspectes positius que 
afecten a la mobilitat i quan hi ha aspectes com aquest que la contrapartida pot ser una 
afectació negativa a la mobilitat. I continuarem treballant-hi. L’únic que els hi diem és que 
ni segurament el lloc, legítim però que no compartim, un cop creada la comissió i un cop 
creat l’àmbit de debat de tot el que ha de ser la millora del projecte de Les Llicorelles, ni 
l’eina a partir de la qual ens fan prendre aquesta condició en la que estem d’acord, 
nosaltres i jo mateix li dic, no puc votar tres aspectes que m’obliguin a prevaricar quan hi 
ha un tècnic municipal que m’està dient que no puc condicionar una llicència a un aspecte 
que no entra dins del meu format jurídic. I, perdonin, vostès mateixos ho acaben de dir 
abans, no fem mocions ni documents com a brindis al sol, doncs no estem disposats a 
portar una moció que sigui un brindis al sol, que ja estem reconeixent nosaltres mateixos 
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que no és l’eina a partir de la qual aconseguir l’objectiu. Estem d’acord amb l’objectiu, no 
amb l’eina. 

Sr. Corredera:
Si jo ja li comprava al Zaragoza, dic “escolta, la deixem sobre la taula” però, durant aquest 
període, no aprovin la llicència ambiental ni la llicència d’obres, que l’objectiu era introduir 
aquests dintre de...si és que s’ha de demanar... No sé si m’enteneu, m’enteneu, no? 
Perfectament, no? S’entén la proposició de deixar-ho sobre la taula i debatre-ho al 
setembre en base a un informe del tècnic municipal d’activitats que decideixi si s’ha de...hi 
haurà un informe que ens dirà “escolta, per aquesta activitat no cal sol·licitar la llicència 
mediambiental”. Això sí que ho podem demanar, no? 

Sr. Alcalde:
Sr. Ramon, endavant. 

Sr. Corredera:
No, no, serà diferent. No, serà diferent. No, no, aquí el debat, perdona, però el debat està 
en què no cal llicència ambiental, no? 

Sr. Alcalde:
Corredera, és que estem d’acord en el fons sobre la millora de la mobilitat i no compartim 
el camí que ens fan transitar cap a la millora de la mobilitat. I no perquè sigui una opinió 
sinó perquè ha estat una consulta feta als tècnics municipals. Sr. Ramon, endavant.

Sr. Sánchez:
No sé a quins motius ocults feia esment la Sra. Aroca, si me’ls vol fer, però jo els desconec 
totalment aquests motius ocults. Nosaltres el que diem, el que portem demanant sempre 
és que aquest projecte ha estat en els terminis d’exposició pública quan tocava i en els 
moments en els que s’havien de fer totes les esmenes i totes aquelles aportacions que 
requerien per millorar aquest projecte de Les Llicorelles, del polígon industrial de les 
Llicorelles, que no és un projecte nou, recordem-ho, fa ja uns quants anys que parlem i 
expliquem que allà anirà una empresa logística, ho hem dit crec des del 2018, per tant, fa 
temps que n’estem parlant d’aquest tema i, al final, ha estat en les seves exposicions 
públiques, ha estat en els terminis legals per poder fer les esmenes corresponents i això no 
s’ha dut a terme. Nosaltres, fetes les consultes a l’equip tècnic, vull dir, vostès que sempre 
diuen “els tècnics, els tècnics”, quan els fem les consultes, resulta que el que diuen els 
tècnics no ens ho acabem de creure, pues, escoltin, això és el que diuen i, quan nosaltres 
fem aquestes preguntes per a saber i per a ser conscients de què implica aquesta moció, 
és quan prenem les decisions. I, en aquest sentit, també estem negant la major i sembla 
que, aquí, l’empresa que ve en aquest polígon tingui la voluntat de destrossar-ho tot i jo 
crec que ha portat des del primer dia unes ganes de col·laborar i unes ganes d’enteniment 
perfectes. I, com molt bé ens ha dit la cap de serveis jurídics d’Urbanisme, hi ha coses que 
no les pots condicionar en base a llicència però que sí pots negociar i en aquesta 
negociació és la que l’ajuntament està disposat a negociar, sempre i quan no sigui una 
obligació i que sempre és millor negociar des de l’entesa de que els dos guanyarem però 
que si ho aportem en una moció que digui que és d’obligatorietat, això falta a la llei. I, per 
tant, nosaltres diem, escolta, per nosaltres és millor negociar sabent i sent conscients que 
serem exigents al màxim defensant els interessos de la nostra vila perquè ens preocupa el 
que posa a la moció, perquè sembla que estiguem dient que no ens preocupa el que diu la 
moció, i el que diu la moció ens preocupa i molt i, per tant, el que els demanem és que 
treguin aquests condicionants perquè, al final, aquí, no ens equivoquem, aquest 
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ajuntament també s’està jugant una responsabilitat patrimonial important, que sembla que 
aquí, en algunes mocions que alguns porten, acabin obviant i aquí hi ha unes 
responsabilitats que per segons quines aportacions, segons quines mocions fa que aquest 
projecte no s’acabi duent a terme si no és perquè hi ha una sentència jurídica en contra, 
doncs, està clar que les responsabilitats patrimonials per aquest ajuntament poden ser 
enormes. Ja ho hem dit en més d’una ocasió i sembla que algú no ho vulgui escoltar. I jo 
crec que ho fem des de la prudència i des del sentit comú i, per tant, nosaltres que serem 
exigents amb tot el que puguem fer per exigir-li a l’empresa el millor polígon industrial i la 
millor mobilitat pel nostre municipi, sent conscients que moltes de les coses que demanen 
no les ha de complir l’empresa i que aquí l’ajuntament també té una responsabilitat i que, 
per tant, les haurem de complir nosaltres mateixos, doncs, està clar que la voluntat i 
l’esperit i el sentiment d’aquesta moció el compartim però no podem aprovar unes 
demandes que els nostres equips tècnics ens diuen que no podem fer.

Sr. Alcalde:
Què fem, Sr. Gerard, Sra. Aroca?

Sr. Corredera:
Aleshores, podríem...vols? Sí?

Sra. Aroca:
Sí, perdoneu, jo és que, com a tècnica municipal, vull dir que nosaltres ens expressem per 
informes, no... Ens han dit “els nostres tècnics”, els vostres tècnics són també els nostres 
tècnics, són els tècnics de l’ajuntament. Jo crec que ja han aparegut els motius ocults, ja 
no estan tan ocults, Sr. Sánchez. Vostè no vol imposar-li a l’empresa aquesta condició, 
vostè vol negociar-ho amb l’empresa, és això! És així, ho acaba de dir vostè. No és qüestió 
de si els tècnics... Els tècnics són, com moltes altres vegades, una excusa aquí. És que 
vostè no vol imposar-li a l’empresa això, vostè vol negociar-ho amb ells i que no 
s’emprenyin molt i que tal i que qual, és així, és així. Perdona, Gerard, ja pots parlar tu.

Sr. Corredera:
Bé, llavors, escolta’m, clar, és que ara m’inventaré aquí una frase que no sé si toca però és 
que, al final...escolta, instar a la Junta de Govern Local a incloure com a condició a la 
llicència d’obres i d’activitat ambiental si pertoca a l’empresa i, si no, l’executarà 
l’ajuntament les recomanacions i així constantment. Vull dir, al final, bueno... Jo entenc que 
nosaltres el que demanem és que l’empresa s’impliqui i vostès estan dient que prefereixen 
negociar. I nosaltres diem que l’empresa s’hi impliqui i que l’ajuntament es comprometi, 
que l’ajuntament es comprometi, que el govern es comprometi. Ja està. Vull dir, no sé 
quina frase hem de dir per dir si li pertoca a l’empresa o si li cal o, si no, que l’executi 
l’ajuntament, no ho sé.

Sr. Alcalde:
La deixa sobre la taula o no la deixa sobre la taula?

Sr. Corredera:
No.

Sr. Alcalde:
Modifica el text o no modifica el text?

Sr. Corredera:
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Faig aquesta...com que no sabem si li pertoca o no li pertoca a l’ajuntament, ai, perdó, a 
l’empresa, no sabem si...o vosaltres dieu que sí, que els tècnics municipals...

Sr. Alcalde:
Escolti, Sr. Gerard, és que no podem estar divagant en el text de l’acord d’una moció. 
Perdoni, quin text porta a votació?

Sr. Corredera:
L’original.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Accepten votació per separat? Accepten votació per separat?

Sr. Corredera:
No.
Sr. Alcalde:
No accepten votació per separat. 

VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació  acorda no aprovar la present moció  per 
11 vots en contra de del PSC (7), i de JxM (4) i 9 vots a favor d’ ERC (4), la CUP (2),  
Molins Camina – Podem (1), MEC (1) i C’s (1).

12 b).- Qüestions sobrevingudes.- Declaració institucional en defensa de l’escola 
pública i contra la segregació escolar

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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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

PROPOSTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es concentri alumnat 
amb desavantatges, ja sigui per vulnerabilitats socioeconòmiques o per raó d’origen. La 
segregació, a part de ser moralment reprovable, és molt nociva per a les persones i els 
municipis que la pateixen. Els alts nivells de segregació escolar estan relacionats amb 
resultats educatius globals baixos, alts nivells d’abandonament escolar, o pitjors nivells de 
cohesió social. L’alumnat vulnerable que va a centres educatius amb concentració 
d’alumnat vulnerable, als 15 anys té uns resultats educatius equivalents a 2,5 anys menys 
d’escolarització respecte a la mitjana global de l’alumnat. Un efecte que pràcticament 
desapareix quan l’alumnat vulnerable va a escoles amb més heterogeneïtat. 

Catalunya es troba actualment entre els 10 països d’Europa amb més segregació escolar. 
En els últims 5 anys, els nivells de segregació no s’han reduït significativament i més de la 
meitat dels municipis de més de 10.000 habitants han empitjorat. Aquests alts nivells de 
segregació escolar assenyalen la manca de desplegament de mesures efectives contra la 
segregació. 

La Fundació Bofill ha presentat un estudi sobre la segregació a Catalunya, que a la vegada 
pren de referència les dades i l’informe amb el mateix nom, publicat pel Síndic de Greuges 
i que es basa en la dissimilitud per raó d’origen i dades de matriculació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, que és qui té les competències d’educació. 

Molins comptava amb una població en edat escolar de 0 a 16 anys de 4.343, quan es va 
fer l’estudi del Síndic de Greuges i, actualment, més de 5.000 mil, 16 centres educatius 
incloent les escoles bressol ( 3 públiques i 2 privades) i hem d’afegir l’escola municipal de 
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música i el centre de formació d’adults, sense oblidar l’oferta de plans de formació de 
transició al treball, on cada any hi ha diversos grups en marxa, entre d’altres. És a dir, 
Molins de Rei pot dir que compte amb una gran oferta educativa que dona cobertura a la 
població i a les rodalies, que ho necessitin.

L’estudi Bofill situa a Molins de Rei com un dels municipis de més de 10 mil habitants on la 
segregació escolar tant a primària com a secundària presenta un índex superior de la 
mitjana catalana i identifica com una de les mancances més importants el fet de no tenir 
Oficina Municipal d’Escolarització. És en aquest punt on entenem que hi ha un factor que 
no s’ha tingut en compte en l’estudi. El Departament d’Educació de Molins de Rei, fins al 
curs 2019-20 quan va patir la marxa de la tècnica d’educació, tot i no tenir una OME sota 
conveni amb el Departament d’Ensenyament, sempre havia actuat i treballat com si hi 
hagués OME, és a dir, havia potenciat la relació amb el departament d’educació de la 
Generalitat, els serveis territorials, havia treballat la matrícula dels centres escolars i la 
matrícula viva de forma transversal entre administració i centres educatius i havia dedicat 
esforços a treballar per les famílies tant des del punt de vista de la informació, l’orientació i 
la prevenció. 

Hem de posar en valor els serveis personals d’aquest Ajuntament, i concretament els 
serveis socials. La vulnerabilitat socioeconòmica, com a factor afegit a la immigració pel 
que fa l’índex de segregació, és un dels objectius principals del serveis socials municipals, 
treballar per la detecció de la vulnerabilitat i lluitar contra les desigualtats, establint ponts de 
coordinació estreta amb administracions supramunicipals com el Consell Comarcal i/o la 
Diputació de Barcelona, treballant per la millora de l’equitat en la ciutadania, i sense oblidar 
el tercer ítem de la segregació escolar, que és la detecció de necessitats educatives, 
relacionada amb la reserva de places escolars i per tant amb la planificació educativa. 

Durant el període d’Ajuntaments democràtics, a l’Ajuntament de Molins de Rei s’han 
presentat a aprovació diferents mocions i han estat aprovades per les diferents forces 
polítiques d’aquest municipi. Diferents temes com l’abandonament escolar, la defensa de 
l’escola Pública, les beques escolars, la segregació escolar, aquesta última a l’any 2019 
quan es signa el Pacte contra la segregació escolar, és a dir, que la segregació, com altres 
temes referents a l’educació no són una preocupació nova, ans el contrari. 

L’Educació té un efecte directe sobre la vida de les persones, i en conseqüència, en el 
nivell de benestar de la nostra societat i ha de ser un compromís de tots i cadascun de 
nosaltres, els càrrecs públics, defensar ara i demà l’educació. Hem de parlar de 
compromisos, de fites, de drets i de deures, d’educació d’infants i joves i també de la 
formació al llarg de la vida, hem de parlar d’ensenyament i empresa, i principalment hem 
de parlar d’equitat en el dret a l’accés a l’ensenyament. Ens hem de comprometre a 
avançar en el pla d’educació de Molins de rei, l’hem de posar en valor. Un pla que impliqui 
a tots els agents socioeducatius en la millora educativa i que ha de contribuir entre altres 
coses a que la igualtat en el dret a l’accés a una educació de qualitat sigui real entre tots 
els molinencs i molinenques.

Cal destacar que, el pressupost inicial d’educació aprovat pel Govern de la Generalitat per 
a Educació el 2010, abans de les retallades, era de 5.317 milions d'euros i és a partir 
d’aquest moment que el pressupost en educació va patint retallades molt important. Cal 
destacar que el  pes del pressupost d'Educació pel que fa al PIB català ha anat caient any 
rere any: el 2010 representava el 2,53% del PIB, mentre que en la pròrroga pressupostària 
del 2019 té un pes de l'1,95%. Tot i un increment en el pressupost de l’any 2020, aquest és 
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del tot insuficient si ens volem situar a l’alçada de la mitjana europea que aquest any es 
situa en el 5% del PIB.

Per aquests motius l’Ajuntament de Molins de Rei adopta els següents acords:

1. Requerir a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, com 
administració competent en educació, el desplegament, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament , de mesures d’urgència per evitar el increment de la segregació 
escolar al municipi a causa de la crisi de la COVID-19. Entre elles: 

- Establir un protocol i criteris clars i homogenis per a la detecció d’alumnat 
vulnerable amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) per raó 
socioeconòmica –tipus “B”– o d’origen –tipus “C”–). 

Establir i clarificar, de manera conjunta amb el Departament d’Educació, criteris per 
a una detecció d’alumnat vulnerable (NESE tipus “B” i “C”) de gran abast i arreu del 
territori, així com un protocol o circuit pactat entre tots els actors per fer aquesta 
detecció de la manera més àgil i eficient.

 Augmentar la reserva de places per a alumnat vulnerable (NESE tipus “B” o “C”). 

Acordar, amb el Departament d’Educació, augmentar la reserva de places per a 
alumnat vulnerable (NESE “B” i “C”) per al curs 2020-21. Actualment, el mínim de 
reserva de places és de 2 per aula –molt inferior al percentatge de població 
vulnerable real–, quan hauria de ser com a mínim de 4. No incrementar aquesta 
reserva dificultarà molt el repartiment equilibrat de l’alumnat. 

 Estendre la reserva de places per a alumnat vulnerable com a mínim fins al 
setembre. 

Actualment la reserva de places s’acaba majoritàriament al mes de juliol, quan les 
places que no s’han omplert s’assignen a alumnat ordinari que les ha sol·licitades. 
Això fa que l’alumnat NESE que s’incorpora més tard o un cop iniciat el curs, ja no 
pugui ocupar-les i acaba assignat en centres amb places disponibles, sovint els 
més segregats o vulnerables. En un context d’increment d’alumnat vulnerable 
matriculat fora de termini, s’instà al Departament d’Educació a mantenir la reserva 
de places a tots els centres com a mínim fins al setembre.

 Ajustar l’oferta de places al volum real d’alumnat previst per al curs següent. No 
s’ha de limitar el nombre de places, ja que això acaba reduint les places disponibles 
de la pública i desplaçant alumnat de la pública a la concertada. El Limitar el dret 
d'elecció de centre en pro de l'escolarització equilibrada en aquelles zones on tenim 
problema de segregació. Això és possible donant instruccions clares a les CGA per 
repartir l'alumnat. 

2. Per altra banda, i més enllà de la urgència de l’actual moment, l’Ajuntament es 
compromet a:
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 Endegar de manera immediata les accions necessàries per cobrir el lloc de treball 
de Cap d’Educació a través d’un procediment provisional per tal que estigui cobert 
en un termini màxim de tres mesos.

 Aprovar las bases per la convocatòria de la plaça de tècnic/a d’Educació, 
corresponent a la oferta pública d’ocupació de l’any 2017, abans de tres mesos i 
iniciar el procés de selecció abans d’acabar l’any 2020.

 Reforçar l’àrea administrativa de l’ASP per tal que el negociat d’educació pugui 
comptar amb suport d’un administratiu específic.

 Sol·licitar a la Diputació suport tècnic per tal d’analitzar la publicació del Síndic i la 
Fundació Bofill i la realitat de la població escolar molinenca per tal d’impulsar un 
grup de treball que en coordinació amb el agents educatius (centres educatius, 
associacions de famílies, assemblea groga,...),  amb l’objectiu d’establir línees 
estratègiques de treball, amb propostes específiques de millora de la segregació 
escolar a Molins de Rei. Elaborar i desplegar un Pacte Local contra la Segregació 
Escolar del Municipi amb el suport de les forces polítiques i la comunitat educativa. 

 Reactivar els treballs del Pla Educatiu de Vila de Molins de Rei on es posi èmfasi 
en els aspectes i accions relacionades amb la segregació escolar i l’absentisme 
escolar, entre d’altres, establint xarxes de suport educatiu  entre tots els agents 
educatius (Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament, Escoles Instituts, CAP, 
CSMIJ, CDIAP, entitats de lleure i esportives, entre d’altres).

 Seguir fent una aposta clara per l’escola publica i de proximitat
 Continuar organitzant anualment la campanya per la Pública.
 Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la 

signatura del Conveni de col·laboració per a la creació de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització amb el finançament o cofinançament necessari.

 Analitzar la oferta i la demanda de places de necessitats educatives especials de 
les escoles de Molins de Rei, per poder avaluar si es cobreix la demanda. Revisar 
les dades dels alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats fora de 
Molins de Rei.

 Centralitzar les preinscripcions fora de termini i de matrícula viva en el negociat 
d’Educació de l’Ajuntament de Molins de Rei, garantint la centralització i realitzant 
les entrevistes personalitzades aplicant els criteris i protocols acordats entre els 
negociats d’educació, Serveis Socials, EAP i inspecció.

 Activar en el negociat d’Educació  mecanismes d’orientació i acompanyament de 
les famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial o en 
format digital quan no es pugui fer d’un altre manera. 

3. L’Ajuntament de Molins de Rei reclama al Govern de la Generalitat:

 Que en el pressupost de 2021 es reverteixin  les retallades,  no  només tornant a la 
despesa que hi havia el 2010, sinó tenint en compte l'IPC i el pes d'Educació en el 
conjunt de l'economia catalana.

 Que s’elabori la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules 
catalanes, als Centres d’Educació Especial i als Serveis d’atenció a l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu.

 Incrementar el nombre de personal Educador d’Educació Especial i Tècnic 
d’Integració Social, per assegurar una bona implementació del Decret del Sistema 
Inclusiu.

 Ampliació de les Aules d’Acollida tant necessàries per a l’alumnat nouvingut per tal 
de fer un seguiment de la seva arribada al sistema educatiu de Catalunya.
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4. Fer arribar una còpia d’aquests acords al Departament d’Educació de Catalunya i 
als Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat, el Síndic de Greuges de 
Catalunya, la Fundació Bofill, a l’Assemblea Groga de Molins de Rei, a les 
Direccions i AFA’s de totes les Escoles i IES de Molins de Rei, CCOO Baix 
Llobregat, USTEC, UGT, CGT, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Enreda’t 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya-FaPaC, 
Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya i Taula d’Educació del Fòrum del Baix 
Llobregat. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara, ja s’ha acabat el tema de les mocions... i recuperaríem les qüestions 
sobrevingudes amb aquesta declaració amb motiu de la lluita contra la segregació escolar. 
Faria la presentació, entenc, que la regidora d’Educació, no? 

Vàries veus:
Presenten el punt.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, entenc que, un cop llegida, s’obriria el debat o...? És considera necessari el 
debat o passaríem a la votació ja? Recordo que, si és votació, són dues votacions: la 
incorporació i la votació de la declaració.

Sra. Espinosa:
Jo, en un principi, debat crec que no, ja vam exposar durant tot el període d’elaboració 
d’això. En tot cas, donar els gràcies pel treball realitzat i per les aportacions que hem fet 
entre tots. Jo crec que el fet de negociar i arribar a acords sempre enriqueix qualsevol 
proposta i és important que, principalment, en temes d’Educació fem aquest esforç 
d’arribar a acords. 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si mantenim aquesta tesi, passaríem a la votació de la incorporació 
d’aquesta declaració. Votació. I ara sí que votaríem, passaríem a la votació de la 
declaració. 

VOTACIÓ: 

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1
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MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

17.- Precs i preguntes.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT SOBRE LES MESURES CORRECTORES 
SOBRE MOBILITAT DERIVADES DE LA IMPLANTACIÓ DEL POLIGON INDUSTRIAL 
LES LLICORELLES.

Sr. Raventós:
Jo tinc un prec que no tenia preparat però que m’ha sortit així. Jo avui he de reconèixer 
que estic trist i enfadat i penso que, sincerament, tots plegats ens hem equivocat amb la 
moció de Les Llicorelles. Insisteixo, el to que estem tenint a la Comissió de Seguiment és 
un to constructiu, en què tothom es pot expressar amb llibertat, es fan preguntes, crec que 
es responen en temps i forma i amb un contingut, crec, que raonable i el que va passar fa 
un mes i el que ha passat avui, sincerament, no ho entenc. M’agradaria pensar que ens en 
sortirem en algun moment i que podrem parlar i millorar aquest projecte, cadascú des del 
lloc que li correspon, però que, com a mínim, n’hem de poder parlar. L’altre dia quasi no 
vam poder-ne parlar massa i avui semblava per un moment que en podíem parlar però, al 
final, s’ha perdut el debat i ja no sabíem massa què estàvem discutint tots plegats. Jo crec, 
sincerament, i no soc molt...gens amant dels discursos populistes, ni molt menys, però crec 
que, sincerament, si hi ha algú que està escoltant el ple des de casa i està preocupat per 
aquesta qüestió avui no haurà entès què ha passat aquí perquè el primer que no ho ha 
entès soc jo. I, sincerament, torno a insistir, era una moció bona, era una moció que 
s’havia explicat a la Comissió de Seguiment, aparentment tots hi estàvem d’acord i jo dec 
ser molt burro, a casa meva em van ensenyar que dos i dos fan quatre, amb els anys he 
acabat aprenent que dos i dos, dos més dos és un número que està entre tres i mig i 
quatre i mig, depèn del dia, però el que segur que dos i dos no fa és u, això segur. I avui 
hem fet dos més dos fan u i jo segueixo sense entendre-ho i, sincerament, si no ho entenc 
jo que fa cinc anys que em moc amb més o menys dignitat per aquesta Sala de Plens, 
dubto que algú que estigui escoltant el ple des de casa i estigui preocupat per aquesta 
qüestió ho entengui. I espero que l’estiu ens ajudi a tots plegats a posar-hi una mica de 
seny i espero, sincerament, que puguem parlar del projecte de Les Llicorelles, cadascú des 
del lloc que li correspon, però que puguem fer aportacions i que quan les aportacions 
siguin sensates, raonables, toquin aquesta Sala de Plens i, a més, insisteixo, tots hi 
estiguem d’acord, s’aprovin que és el que toca. I el que ha passat avui, insisteixo, no ho 
entenc i potser demà ho entendré però, avui, segur que no. En tot cas, espero que el 
proper dia estiguem tots plegats més encertats i canviem una mica la dinàmica. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més precs? Endavant, Sr. Corredera.
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PREC DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE EL PROMER PLA LGTBI I 
L’ADHISIÓ AL MANIFESR DE L’ASSOCIACIÓ TRANS BAIX POWER

Sr. Corredera:
Ara canvio de registre, eh, Josep! Perdona. Des de Molins en Comú el que volem és que, 
després de l’aprovació del primer Pla LGTBI de Molins de Rei el més de maig i l’adhesió al 
Manifest de l’Associació Trans Baix Power sobre la visibilitat del col·lectiu trans i que es fa 
palès que hi ha un compromís de l’ajuntament de Molins en la defensa del col·lectiu LGTBI 
i també del col·lectiu trans, i especialment castigat en el que fa referència a dones trans, dir 
que estem orgulloses de veure-ho en primera instància en el fet de veure la bandera trans i 
LGTBI al balcó del nostre Consistori en dates com el Dia de l’Orgull o de la Visibilitat trans, 
també en altres accions materialitzades recentment com són la pintada de bancs al nostre 
municipi amb els colors de la bandera de l’arc de Sant Martí, acció que fa que aquest 
compromís quedi marcat en el temps i no de manera temporal. Com hem dit abans, el 
col·lectiu trans, especialment les dones, pateixen per part de la nostra societat 
discriminació i invisibilitat pel fet de ser trans i dones. Precisament, la lluita d’aquest 
col·lectiu que hem fet també nostra passa pel respecte però també per la seva visibilització 
i participació en la quotidianitat del municipi. Per aquest motiu, el grup municipal de Molins 
en Comú presenta el següent prec. Primer, demanar a l’ajuntament de Molins de Rei, en 
línia amb els compromisos adquirits amb el col·lectiu trans, que afegeixi un banc als ja 
previstos pintat amb la bandera trans (blau, rosa, blanc, rosa, blau). Segon, que 
considerem que un dels llocs adients per fer-ho seria la plaça de l’1 d’octubre per la seva 
situació cèntrica a la vila i per la proximitat de la Biblioteca El Molí com a centre cultural i 
de la diversitat del municipi.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Gerard.[Inintel·ligible, 03:20:50] Sr. Quim Llort, endavant. 

PREC DEL GRUP MUNICIPAL  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE 
LA MEMÒRIA D’IMPLANTACIO DELS HORTS URBANS

Sr. Llort:
Gràcies. Sí, lo meu és ràpid. Volia comentar, a la memòria d’implantació dels horts urbans 
surt dibuixada una gran rotonda entre l’Institut de Lluis de Requesens i els horts. Ens 
podríeu facilitar informació sobre aquest projecte, si us plau?

Sr. Alcalde:
Sr. Zaragoza, endavant, regidor d’Urbanisme.

Sr. Zaragoza:
Bé, és...no, no, sí, sí, en tot cas, és fàcil, és a dir, el Pla General Metropolità ja contempla 
que en aquesta zona del final del que és la zona de l’institut, per entendre’ns, va una 
connexió entre el que és el carrer 1 de maig i l’avinguda d’El Pla i allà, al Pla General 
Metropolità, es va fer una modificació just quan es va fer tota zona del nou institut i la nova 
zona esportiva, o sigui que ja ve de lluny, i preveu una connexió per la part del darrere amb 
el que nosaltres anomenem la Nacional-2, per entendre’ns, que, com sabeu, aquí estem en 
una discussió entre el Ministeri de Foment, amb la Generalitat de Catalunya i el mateix 
ajuntament en fer els accessos que tocarien a la zona del Pont, per entendre’ns, que 
connectaria aquesta ronda, “pata sud” o com li volguéssim dir, a aquesta rotonda que ens 
hauria d’anar a ajudar que el trànsit —que jo crec que això ja ha sortit alguna vegada als 
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debats del ple—, el trànsit que es produeix a Molins de Rei quan es col·lapsa l’autopista no 
tingui que passar per dins del que és la Nacional, el que nosaltres anomenem la Nacional 
que per nosaltres és l’avinguda Barcelona i l’avinguda València però que tothom li diu la 
“Carretera”, i que tingués aquesta alternativa en aquesta zona que li diem o “pota sud”. 
Aquesta rotonda el que fa és aquesta distribució de trànsit que és el que dibuixa el Pla 
General Metropolità que, insisteixo, és una modificació que es va incorporar fa uns anys, 
no fa gaires, quan es va fer la modificació per poder ubicar, precisament, l’institut i per 
modificar el mateix camp de futbol del Ginebreda que, si un en recordeu, estava situat 
d’una altra manera.   

18.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:
Entenc que no hi ha cap pregunta ni cap prec més. Per tant, estenc que les 
respostes...crec que no hi havia res pendent del darrer ple. Doncs, bé, torn obert de 
paraules, no hi ha ningú, per tant, confluirem d’aquesta manera el ple del mes de juliol. 
Permetin-me desitjar, segons la dimensió de la desconnexió que puguin tenir o no, però un 
cert descans en els dies aquests que puguin gaudir. Gràcies a tothom que ens hagi 
escoltat per la ràdio. Un període que ens haurà d’exigir estar atents igualment a com 
evolucioni la situació i ens veiem, segurament, el més aviat possible el mes de setembre. 
Moltes gràcies i molt bona nit.

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

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,

Molins de Rei, 23 de juliol de 2020

La Secretària

01/12/2020  10:03:59

Sandra Castelltort i Claramunt


		2020-12-01T10:03:59+0100
	Firma Secretario
	CRIPTOLIB




