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ESBORRANY
A C T A

NÚM. 7/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2020.

A la Federació Obrera de Molins de Rei, quan són les divuit hores i deu minuts del trenta 
de setembre 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. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols 
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros Menéndez
Sra. Marta Espona i Burguès
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sr. Carles Ros Figueras
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Excusen la seva absència els regidors Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano i el Sr. Josep 
Raventós Fornós

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 07/2020 de data 23 de setembre de 2020.

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

El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i 
amics de les dones assassinades, aquest 2020, presumptament a mans de les seves 
parelles.

Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i 
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència 
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat. 

Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i 
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat. 

Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: 

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

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

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

*Dones assassinades durant el mes d’agost i setembre 2020
- Teresa, Corral-Rubio (Albacete, Castella-La Manxa, 05 d’agost 2020
- Anabelina (Ana), La Línea de la Concepción (Cádiz, Andalucía),  08 d’agost de 2020
- Alina Erica, La Granja de San Ildefonso, (Segòvia, Castella i  Lleó), 15 d’agost 2020
- Rosalía F. M., (Murcia), 19 d’agost 2020
- Saloua A., Águilas (Murcia), 29 d’agost 2020
- Yesica Daniela Gularte, Valencia (Comunitat Valenciana), 30 d’agost 2020.
- Eugenia C., Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalusia), 10 de setembre 2020
- Susana Criado Antón, Oviedo (Principat de Astúries), 12 de setembre 2020
- Nancy Paola Reyes, Santander (Cantabrià), 17 de setembre 2020. No és xifra oficial.
- Li Na, Valencia (Comunitat Valenciana), 24 de setembre 2020. No és xifra oficial.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
A tots i a totes en aquest dimecres 30 de setembre en el que el conjunt de regidors i 
regidores de Molins de Rei estan convocats en aquest Ple ordinari el mes de setembre que 
és el que començaríem a continuació. Com saben, per això, des del mes de gener, 
malauradament per tradició... Començaríem el ple, si us sembla bé. Llavors, 
malauradament, com deia, des del passat mes de gener, tan de bo no haguéssim de fer 
aquest costum però hem de fer una lectura prèvia com a condemna dels atemptats 
masclistes que hi hagi hagut en el darrer període i, per acord de la Junta de Portaveus, 
avui el torn és, de la lectura d’aquest manifest, és la regidora de ciutadans, la Sra. Laia 
Cassauba. Per tant, endavant, Laia. Està enviat per correu a tots els portaveus. En tot cas, 
si algú li pogués proporcionar en aquests moments, si us plau. I, si no, passaríem a 
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continuació. Disculpes a tothom que ens estigui escoltant per la ràdio, demano un moment 
d’impàs. Em sembla que ja ho resolem i, per tant, endavant, Sra. Laia.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Bona tarda a tothom i a tothom que ens estigui escoltant. L’Ajuntament de Molins de Rei 
expressa la seva condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència 
masclista. El consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb 
familiars i amics de les dones assassinades aquest 2020 presumptament a mans de les 
seves parelles. Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència 
masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai contra 
aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra 
societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud 
violenta i desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat. Així i davant dels fets ocorreguts, 
l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: Primer, la condemna enèrgica d’aquests 
assassinats i de qualsevol forma de violència masclista. Segon, expressar el nostre condol 
en nom de tota la ciutadania molinenca. Tercer, reafirmar el rebuig a les violències 
masclistes en totes les seves formes i fer públic el nostre compromís amb l’eradicació de la 
violència masclista. Dones assassinades durant el mes d’agost i setembre 2020: 
[Inintel·ligible, 00:03:39] Corral-Rubio, Anabelina, Alina Erica, Rosalía, Saloua, Yesica 
Daniela Gularte, Eugènia, Susana, Nancy Paola Reyes i Li Na. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Laia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari  02/2020 de 27 de febrer de 
2020.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I amb la voluntat que aconseguim com a mínim algun mes no haver de llegir aquest 
manifest, passaríem ara al que és ja l’ordre del dia de l’acta del mes de setembre amb el 
primer punt que és l’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari 02/2020 de 27 de 
febrer de 2020. Hi hauria alguna observació d'aquesta acta? Si no hi ha cap observació, 
l’aprovaríem el conjunt de regidors i regidores.

S’aprova per unanimitat del membres presents.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

DONAR COMPTE
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“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
JULIOL I AGOST

Decret Data Concepte
1028 03/07/2020 Sancionador
1029 03/07/2020 Aprovació Despeses
1030 03/07/2020 Aprovació Despeses
1031 03/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1032 03/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1033 03/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1034 03/07/2020 Regularització fiscal
1035 03/07/2020 Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals
1036 03/07/2020 Gestió de cementiri
1037 03/07/2020 Ajuts socials
1038 03/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1039 03/07/2020 Regularització fiscal
1040 03/07/2020 Gestió de cementiri
1041 03/07/2020 Bases de concursos
1042 03/07/2020 Nomenaments
1043 06/07/2020 Plans i projectes
1044 06/07/2020 Sancionador
1045 06/07/2020 Sancionador
1046 06/07/2020 Sancionador
1047 06/07/2020 Sancionador
1048 06/07/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1049 06/07/2020 Danys a béns municipals
1050 06/07/2020 Situacions del personal
1051 06/07/2020 Autorització i delegacions
1052 06/07/2020 Reserva d'espai a la via pública
1053 06/07/2020 Gestió de cementiri
1054 06/07/2020 Gestió de cementiri
1055 06/07/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1056 06/07/2020 Contractació oberts de serveis
1057 06/07/2020 Llicència d'obra menor

1058 06/07/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)

1059 06/07/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)

1060 06/07/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)
1061 06/07/2020 Convenis Urbanístics
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1062 06/07/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1063 06/07/2020 Regularització fiscal
1064 07/07/2020 Aprovació Despeses
1065 07/07/2020 Aprovació Despeses
1066 08/07/2020 Llicència d'obra menor
1067 08/07/2020 Llicència d'obra menor
1068 08/07/2020 Llicència d'obra menor
1069 08/07/2020 Autorització i delegacions
1070 09/07/2020 Llicència d'obra menor
1071 09/07/2020 Danys a béns municipals
1072 09/07/2020 Contractació laboral
1073 09/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1074 09/07/2020 Contracte Obert simplificat de serveis
1075 09/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1076 09/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1077 09/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1078 09/07/2020 Processos de selección
1079 14/07/2020 Ordre d'execució
1080 14/07/2020 Ordre d'execució

1081 14/07/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)
1082 14/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1083 14/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1084 14/07/2020 Danys a béns municipals
1085 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1086 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1087 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1088 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1089 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1090 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1091 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1092 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1093 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1094 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1095 14/07/2020 Aprovació document cobratoris
1096 14/07/2020 Contracte Obert simplificat d'obres
1097 14/07/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1098 14/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1099 14/07/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1100 14/07/2020 Gestió de cementiri
1101 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1102 14/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1103 14/07/2020 Modificacions de pressupost
1104 14/07/2020 Modificacions de pressupost
1105 14/07/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1106 14/07/2020 Ordre d'execució
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1107 14/07/2020 Contractació laboral
1108 15/07/2020 Sancionador
1109 15/07/2020 Sancionador
1110 15/07/2020 Aprovació Despeses
1111 15/07/2020 Contractació oberts de serveis
1112 15/07/2020 Gestió de cementiri
1113 15/07/2020 Gestió de cementiri
1114 15/07/2020 Gestió de cementiri
1115 15/07/2020 Aprovació document cobratoris
1116 15/07/2020 Llicència d'obra menor
1117 15/07/2020 Ordre d'execució
1118 15/07/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1119 15/07/2020 Contractació laboral
1120 15/07/2020 Contracte Obert simplificat de serveis
1121 15/07/2020 Contracte Obert simplificat d'obres
1122 15/07/2020 Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
1123 20/07/2020 Aprovació Despeses
1124 20/07/2020 Aprovació Despeses
1125 20/07/2020 Aprovació Despeses
1126 20/07/2020 Comunicació prèvia d'activitats
1127 20/07/2020 Ajuts socials
1128 20/07/2020 Nomenaments
1129 20/07/2020 Contractació laboral
1130 20/07/2020 Contractació laboral
1131 20/07/2020 Contractació laboral
1132 20/07/2020 Contractació menor de serveis
1133 20/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1134 20/07/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1135 20/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1136 20/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1137 20/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1138 20/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1139 20/07/2020 Regularització fiscal
1140 20/07/2020 Aprovació document cobratoris
1141 20/07/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1142 20/07/2020 Aprovació document cobratoris
1143 20/07/2020 Gestió de cementiri
1144 20/07/2020 Gestió de cementiri
1145 20/07/2020 Gestió de cementiri
1146 20/07/2020 Danys a béns municipals
1147 20/07/2020 Contractació menor de serveis
1148 20/07/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1149 22/07/2020 Contractació laboral
1150 22/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1151 22/07/2020 Danys a béns municipals
1152 22/07/2020 Contractació laboral
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1153 22/07/2020 Contractació laboral
1154 22/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1155 22/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1156 22/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1157 22/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1158 22/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1159 22/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda

1160 22/07/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1161 23/07/2020 Situacions del personal
1162 23/07/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1163 23/07/2020 Modificació llicència gual

1164 23/07/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
1165 23/07/2020 Ordenances i reglaments
1166 23/07/2020 Regularització fiscal
1167 23/07/2020 Gestió de cementiri
1168 23/07/2020 Aprovació document cobratoris
1169 23/07/2020 Contractació laboral
1170 23/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1171 23/07/2020 Llicències, permisos i excedències
1172 23/07/2020 Contractes privats
1173 23/07/2020 Aprovació document cobratoris
1174 23/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1175 23/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1176 23/07/2020 Contractació laboral
1177 23/07/2020 Llicència de gual

1178 23/07/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1179 23/07/2020 Recurs Contenciós
1180 23/07/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1181 23/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1182 23/07/2020 Bases de concursos
1183 23/07/2020 Gestió de cementiri
1184 23/07/2020 Contractes oberts harmonitzats serveis
1185 23/07/2020 Gestió de cementiri
1186 23/07/2020 Llicència d'obra menor
1187 23/07/2020 Situacions del personal
1188 27/07/2020 Llicències, permisos i excedències
1189 27/07/2020 Contractació laboral
1190 27/07/2020 Llicència d'obra menor
1191 27/07/2020 Llicència d'obra menor
1192 27/07/2020 Contractació laboral
1193 27/07/2020 Nomenaments
1194 27/07/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1195 27/07/2020 Llicència d'obra menor
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1196 27/07/2020 Llicència d'obra menor
1197 27/07/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1198 27/07/2020 Modificacions de pressupost
1199 27/07/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1200 27/07/2020 Processos de selección
1201 27/07/2020 Règim disciplinari

1202 27/07/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
1203 28/07/2020 Aprovació Despeses
1204 29/07/2020 Sancionador
1205 29/07/2020 Llicència d'obra menor
1206 29/07/2020 Gestió de cementiri
1207 29/07/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1208 29/07/2020 Gestió de cementiri
1209 29/07/2020 Contractació menor de serveis
1210 29/07/2020 Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
1211 29/07/2020 Gestió de cementiri
1212 29/07/2020 Relacions laborals
1213 29/07/2020 Ordre d'execució
1214 29/07/2020 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
1215 29/07/2020 Llicència d'obra menor
1216 29/07/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1217 31/07/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1218 31/07/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1219 02/08/2020 Contractació laboral
1220 03/08/2020 Modificacions de pressupost
1221 03/08/2020 Modificacions de pressupost
1222 03/08/2020 Ajuts socials
1223 03/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1224 03/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1225 03/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1226 03/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1227 03/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1228 03/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1229 03/08/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
1230 03/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1231 03/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1232 03/08/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1233 04/08/2020 Llicència d'obra menor
1234 04/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1235 04/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats

1236 04/08/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1237 04/08/2020 Llicència de gual
1238 04/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1239 04/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
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1240 04/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1241 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1242 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1243 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1244 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1245 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1246 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1247 04/08/2020 Modificacions de pressupost
1248 04/08/2020 Contractació oberts de serveis
1249 04/08/2020 Llicència d'obra menor
1250 05/08/2020 Aprovació Despeses
1251 05/08/2020 Situacions del personal
1252 05/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1253 05/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1254 05/08/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1255 05/08/2020 Sancionador
1256 07/08/2020 Modificació i baixa en el registre municipal d'unions estables de parella
1257 07/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1258 07/08/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1259 07/08/2020 Aprovació Despeses
1260 07/08/2020 Aprovació Despeses
1261 07/08/2020 Aprovació Despeses
1262 07/08/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1263 07/08/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1264 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1265 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1266 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1267 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1268 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1269 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1270 07/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1271 07/08/2020 Modificacions de pressupost
1272 07/08/2020 Modificacions de pressupost
1273 12/08/2020 Contractació menor de serveis
1274 12/08/2020 Gestió de cementiri
1275 12/08/2020 Aprovació document cobratoris
1276 12/08/2020 Gestió de cementiri
1277 12/08/2020 Contractació laboral
1278 12/08/2020 Contractació laboral
1279 12/08/2020 Nomenaments
1280 12/08/2020 Situacions del personal
1281 12/08/2020 Gestió de cementiri
1282 17/08/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
1283 17/08/2020 Nomenaments
1284 17/08/2020 Nomenaments
1285 17/08/2020 Nomenaments
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1286 17/08/2020 Aprovació Despeses
1287 18/08/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
1288 18/08/2020 Recurs de reposició
1289 18/08/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1290 18/08/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1291 25/08/2020 Contractació laboral
1292 25/08/2020 Processos de selección
1293 26/08/2020 Gestió de cementiri
1294 26/08/2020 Gestió de cementiri
1295 26/08/2020 Gestió de cementiri
1296 26/08/2020 Gestió de cementiri
1297 26/08/2020 Gestió de cementiri
1298 26/08/2020 Baixa llicència gual

1299 26/08/2020
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt 

reduïda
1300 26/08/2020 Baixa llicència gual
1301 26/08/2020 Gestió de cementiri

1302 26/08/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1303 26/08/2020 Comunicació Recreativa
1304 26/08/2020 Ordre d'execució
1305 26/08/2020 Aprovació document cobratoris
1306 26/08/2020 Aprovació document cobratoris

1307 26/08/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i 

cadires, etc.)
1308 26/08/2020 Devolució d'ingressos indeguts

1309 27/08/2020
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres 

elements estructurals)
1310 27/08/2020 Contractació laboral
1311 27/08/2020 Llicència d'obra menor
1312 27/08/2020 Llicència d'obra menor
1313 27/08/2020 Contractació oberts de serveis
1314 27/08/2020 Llicència d'obra menor
1315 27/08/2020 Llicència d'obra menor
1316 27/08/2020 Contractes especials
1317 27/08/2020 Llicència d'obra menor
1318 27/08/2020 Regularització fiscal
1319 31/08/2020 Sancionador
1320 31/08/2020 Sancionador
1321 31/08/2020 Llicència per la tinença o conducció de animals potencialment perillosos
1322 31/08/2020 Baixa llicència gual

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Passaríem ara al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal  amb el punt 2 de l’ordre 
del dia, donar compte dels decrets d’Alcaldia. Alguna observació? No n’hi ha cap? 

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte al ple de l'estat d’execució del pressupost municipal de l’exercici 
2020, i del moviment i situació de tresoreria, corresponent a les dades del SEGON 
TRIMESTRE.

DONAR COMPTE

“DONAR COMPTE AL PLE DE L'ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
DE L’EXERCICI 2020, I DEL MOVIMENT I SITUACIÓ DE TRESORERIA, 
CORRESPONENT A LES DADES DEL SEGON TRIMESTRE.

D’acord al què disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre de desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Atès l’article 7è de les Bases d’Execució del pressupost municipal vigent que estableix que 
es presentarà l’estat d’execució del pressupost, acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució, amb una periodicitat semestral.

Vist l’informe de l’intervenció signat el 31 de juliol de 2020.

PRIMER.- Donar compte al Ple dels estats d’execució del pressupost municipal i de la 
tresoreria municipal, a partir de la informació comptable a 30 de juny de 2020, d’acord al 
següent detall:

a) Estat de situació del pressupost de despeses, exercici corrent
b) Estat de situació del pressupost de despeses, exercicis tancats
c) Estat de situació del pressupost d’ingressos, exercici corrent
d) Estat de situació del pressupost d’ingressos, exercicis tancats
e) Estat de situació de la tresoreria municipal

SEGON.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció, enviat en data 30 de juliol de 
2020 a la plataforma del Ministerio de Hacienda, de l’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, dades segon trimestre de 
2020, en les quals es preveu el seu compliment. S’adjunta la següent documentació:

Dades Ajuntament de Molins de Rei

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

Dades Molins Energia SL

a) F.1.3.1 Balanç
b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys
c) F.1.2.9 Calendari pressupost de tresoreria

Dades consolidades i de resum

a)F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
b)F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
c)F.4. Resum informe d’avaluació”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 3, donar compte al ple de l’estat d’execució del pressupost municipal de 
l’exercici 2020 i del moviment i situació de tresoreria corresponent a les dades del segon 
trimestre. I fa l’explicació d’aquest punt el regidor de Finances, Sr. Jordi Enseñat.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

4.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, 2on trimestre 2020 i morositat.

DONAR COMPTE

“DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT, CORRESPONENT AL 
2ON TRIMESTRE DE 2020 I MOROSITAT

D’acord al què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, i el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa 
la metodología de càlcul del període mig de pagament de proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Vist l’informe de’ Intervenció signat el dia 22 de juliol de 2020 i Tresoreria signat el dia 22 
de juliol de 2020.

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

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

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

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

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

de l’exercici 2020.

S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació, així com el comprovant 
resguard signatura electrònica, de data 22 de juliol de 2020.

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

· Pagaments realitzats en el Segon Trimestre de l’exercici 2020
·  Factures pendents de pagament al final del Segon Trimestre de l’exercici 2020

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

Segon.- En relació al període mig de pagament

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

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

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

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

· Ràtio de les operacions pagades en el Segon Trimestre de l’exercici 2020.
· Factures pendents de pagament al final del Segon Trimestre de l’exercici 2020
· Període mig de pagament del Segon Trimestre de l’exercici 2020.
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Tercer.- Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del Segon 
Trimestre de l’exercici 2020.

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

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 4 de donar compte al Ple del període mig de pagament, segon trimestre 
del 2020 i de la morositat. Endavant, senyor, regidor Enseñat.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 4.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Entenc que no.

El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B– ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

5.- Convalidació Decret d´alcaldia núm. 1212, de data 29/07/2020, que aprovava 
mesures de conciliació de la vida personal i familiar Covid-19.

DICTAMEN

Per Decret d´Alcaldia núm. 1212, de data 29/07/2020, es va aprovar el document ANNEX-I 
sobre propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de conciliació de la vida 
laboral personal i familiar lligades a la COVID-19, amb motiu de la nova normalitat, 
subjecte a convalidació pel Ple Municipal ( s´adjunta còpia del Decret d´alcaldia )

Amb data 10 i 16 juliol de 2020 es reuneix la comissió paritària per negociar i acordar 
propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de conciliació de la vida 
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laboral personal i familiar lligades a la COVID-19, amb motiu de la nova normalitat ( 
s´adjunten còpies de les actes i ANNEX-I )

D´acord amb el que estableix l´article 37 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Vist l’informe del Cap del Negociat de Personal i Organització (e.f.) de data 17 de setembre 
de 2020, amb el vistiplau del President de l’Àrea de ESC.

Es proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals:

PRIMER.- Convalidar l´aprovació del document ANNEX-I sobre propostes organitzatives, 
de forma excepcional, de mesures de conciliació de la vida laboral personal i familiar 
lligades a la COVID-19, amb motiu de la nova normalitat, establert en el Decret d’Alcaldia 
número 1212, de data 29/07/2020, el qual resol literalment:

“ Primer.- APROVAR el document ANNEX-I sobre propostes organitzatives, de forma 
excepcional, de mesures de conciliació de la vida laboral personal i familiar lligades a la 
COVID-19, amb motiu de la nova normalitat, d´acord amb el que es va acordar en el marc 
de la comissió paritària dels dies 10 i 16 juliol de 2020.

Segon.- PRESENTAR a la propera sessió que celebri el Ple de la Corporació aquest  
Decret per a la seva convalidació.

Tercer.- DONAR difusió de l´ ANNEX-I a tota la plantilla de l´Ajuntament de Molins de Rei i 
penjar-lo a la intranet de la Corporació

Quart.- TRASLLADAR aquest Decret d´alcaldia a tots els representants legals dels 
treballadors/es i a totes les parts interessades. “

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, passaríem als assumptes dictaminat per les comissions informatives i, abans 
d’avançar el Ple, permeteu-me tothom també excusar dues assistències, la del company 
de la Candidatura d’Unitat Popular, en Josep Raventós, i també la del Grup Municipal 
Socialista, en Pep Puiggarí. En aquest cas, per una baixa paternal que, si em permeteu, 
aprofitem segurament tots aquí per felicitar-lo per aquest nou episodi de paternitat. Per 
tant, felicitats, Pep i família, evidentment. Ara sí passaríem als assumptes dictaminat per 
les comissions informatives. En primer lloc, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals i Economia i de l’Àrea d’Alcaldia amb un punt 5 que, si em permeten, els hi 
proposo... Com saben, hi ha un punt sobrevingut també que és la prorroga d’aquest decret 
i, si els hi sembla, per no repetir el debat, si no tenen res en contra, el que faríem és el 
debat del punt 5 i el debat del punt sobrevingut que és la prorroga del mateix decret, al 
qual hauríem d’incorporar la incorporació ara, faríem un debat únic i les votacions per 
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separat. Entenc que no hi ha cap inconvenient per fer aquest procediment? Doncs, llavors, 
si els sembla, primer de tot hauríem de votar la incorporació de la convalidació de les 
mesures de conciliació de la vida personal i familiar de la COVID-19 aprovades mitjançant 
decret d’Alcaldia 1443 de data 23 de setembre del 2020. Votació. I donaríem lloc, també, al 
debat conjuntament amb el punt 5 de l’ordre del dia que és la convalidació del decret 
d’Alcaldia número 1212 de data 29 de juliol de 2020 que aprovava mesures de conciliació 
de la vida personal i familiar per la COVID-19. I faria l’exposició d’aquest punt el regidor de 
Recursos Humans, el Sr. Miguel Zaragoza.

Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 5.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Obriríem torn d’intervencions. Sra. Marta Espona en representació 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Sra. Espona:
Bona tarda a tothom, bona tarda a l’alcalde, regidors i a tothom que ens escolta per la 
ràdio. Em llegit els documents presentats, entre informes i actes de reunió amb els 
sindicats, realment reflecteixen l’acord entre totes les parts bàsicament pel que fa a les 
comissions per a determinar el teletreball. Això no obstant, no queda aclarit com poden 
acollir-se al teletreball les persones que fan una feina bàsicament d’atenció, presencial. 
Sabem que els sindicats han fet propostes en aquesta línia però en l’Annex 1 només es 
recull el compromís del govern per buscar una viabilitat també perquè aquestes persones 
es puguin acollir a les mesures de conciliació, evidentment, sense que això pugui causar 
un perjudici en la persona usuària del servei. No sabem, doncs, en aquestes alçades, això 
era el juliol, ara som a finals de setembre, quina és la posició de l’equip de govern pel que 
fa a aquests treballadors i treballadores. Per altra banda, els textos aquests de les actes de 
reunió també recullen el compromís de pagament d’hores extra efectuades durant el 
confinament i ens consta que, hores d’ara, aquest pagament no s’ha dut a terme. Estem 
d’acord que les mesures, evidentment, s’allarguin fins a finals de setembre o el que 
recollirà el següent decret, però no podem votar-hi a favor mentre una part del col·lectiu de 
treballadors i treballadores de l’ajuntament no tinguin resolt els punts que el mateix decret 
recull. Per aquest motiu, nosaltres ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Més intervencions? Miguel Zaragoza, si us plau.

Sr. Zaragoza:
Bé, en el cas, el que vam arribar a l’acord que no està reflectit al document, és evident, és 
que els caps de departament conjuntament amb la situació personal de cadascun dels 
casos aniran parlant amb el cap de Recursos Humans per veure com es fa i s’analitza la 
realitat de cada lloc. No tothom pot teletreballar, no tothom té les mateixes situacions i, en 
alguns casos, si hem de buscar solucions alternatives que siguin les de substitució del 
personal, pues, és la feina que fa el Departament de Recursos Humans per veure això com 
es solventa. Això no queda reflectit al document perquè és com un treball personalitzat en 
cadascuna de les situacions. En la resta de temes, és veritat que nosaltres vam arribar al 
compromís que prendríem mesures de reconeixement de la feina feta, no, no, no...que és 
diferent. Si fins ara no hem acabat de concretar això és perquè no tots els sindicats, 
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suposo que això també ho has llegit, estan d’acord amb el que tu dius. Hi ha algun sindicat 
que reclama un pagament d’hores extraordinàries, n’hi ha un altre que diu que no s’han de 
pagar hores extraordinàries i estem en aquesta fase de negociació que, com qualsevol 
altra fase, és un procés de negociació, no es pot tancar perquè hi ha diferents punts de 
vista. Nosaltres anem tractant les coses en funció de les prioritats, vam considerar que les 
prioritats era que el servei funcionés amb normalitat i amb això està centrat el Departament 
de Recursos Humans i, a partir d’aquí, en paral·lel anem negociant i adaptant en un 
moment que la realitat, cada dos per tres, ens hem d’anar adaptant i modificant la norma 
perquè, cada dos per tres, ens la van modificant. Però, bueno, en principi, nosaltres 
continuem negociant, que aquesta va ser la voluntat del govern, el primer dia ho va 
manifestar l’alcalde en el moment que vam arribar, es va decretar l’estat d’alerta i en 
aquesta línia estem treballant des del Departament de Recursos Humans.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Tindrien dret a un segon torn d’intervencions. Si no hi ha cap petició, el que 
farem és passar a la votació. Esperin un segon, si us plau, que s’acabi de tancar, adequar 
l’espai de la Sala de Plens. Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació d’aquesta 
convalidació. Ara, faríem primer el decret 1212. Votació. I passaríem a la votació d’aquest 
decret que ha entrat com a sobrevingut, que és el 1443. 

VOTACIONS:

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 15 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 15 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), CUP (2), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1), i 4 
abstencions de ERC (4).

13.- b) Qüestió Sobrevinguda. Convalidació del Decret d’Alcaldia núm. 1443, de data 
23/09/2020, que prorroga les mesures de conciliació de la vida personal i familiar 
covid-19.

Es procedeix de 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 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 acorda per unanimitat dels membres 
presents, la ratificació de la inclusió d’aquest punt.

PROPOSTA

Per Decret d´Alcaldia núm. 1212, de data 29/07/2020, es va aprovar el document ANNEX-I 
sobre propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de conciliació de la vida 
laboral personal i familiar lligades a la COVID-19, amb motiu de la nova normalitat, 
subjecte a convalidació pel Ple Municipal ( s´adjunta còpia del Decret d´alcaldia ).
Atès que la situació actual de la pandèmia, d´acord amb les dades facilitades per les 
autoritats sanitàries, aconsellen i recomanen mantenir les mesures preventives de 
protecció i organitzatives amb motiu del virus la COVID-19, amb la finalitat de salvaguardar 
la protecció de la salut dels treballador/es.
Per Decret d´Alcaldia núm. 1443 , de data 23/09/2020, es va prorrogar el Decret d´Alcaldia 
1212, de data 29/07/2020, que aprovava l´ANNEX-I de propostes organitzatives, de forma 
excepcional, de mesures de conciliació de la vida laboral personal i familiar lligades a la 
COVID-19 fins el dia 31/10/2020.

Amb data 16 de setembre de 2020 es reuneix la comissió paritària per negociar i acordar 
que es prorrogués el Decret d´Alcaldia 1212, de data 29/07/2020, que aprovava l´ANNEX-I 
de propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de conciliació de la 
vida laboral personal i familiar lligades a la COVID-19 fins el dia 31/10/2020. ( 
s´adjunta còpia de l´acta ).
D´acord amb el que estableix l´article 37 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
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Vist l’informe del Cap del Negociat de Personal i Organització (e.f.) de data 25 de setembre 
de 2020, amb el vistiplau del President de l’Àrea de ESC.
Per tot el que ha estat exposat, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció 
dels següents ACORDS:

PRIMER.- Convalidar el Decret d´Alcaldia núm. 1443, de data 23/09/2020, que aprovava 
prorrogar l´ANNEX-I de propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de 
conciliació de la vida laboral personal i familiar lligades a la COVID-19 fins el dia 
31/10/2020, el qual resol literalment:

“ Primer. PRORROGAR el Decret d´Alcaldia 1212, de data 29/07/2020, que aprovava 
l´ANNEX-I de propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de 
conciliació de la vida laboral personal i familiar lligades a la COVID-19 fins el dia 
31/10/2020. Aquesta data es podrà revisar en funció de l´evolució de la pandèmia.

Segon.- PRESENTAR a la propera sessió que celebri el Ple de la Corporació aquest  
Decret per a la seva convalidació.

Tercer.- TRASLLADAR aquest Decret d´alcaldia a tots els representants legals dels 
treballadors/es i a totes les parts interessades ”

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 15 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present proposta per 15 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), CUP (2), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1), i 4 
abstencions de ERC (4).

6.- Proposta calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021

PROPOSTA
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Vista la necessitat de donar compliment al procediment de comunicació al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la proposta de festes locals 
per a l’any 2021 per al terme municipal de Molins de Rei.

Vist que l l’Ajuntament per acord adoptat pel Ple ha d’aprovar la proposta de dues 
festes locals i comunicar-ho al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

Vist el calendari de festes laborals per a l’any 2021, ORDRE TSF/81/2020, de 14 de 
juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2021, 
publicada al DOGC núm. 8156 – 17.06.2020 i que són les següents:

1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
2 d’abril (Divendres Sant).
5  d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Cosntitució).
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal).

Vist l’informe del Cap del Negociat de Personal i Organització (e.f.) de data 16 de 
setembre de 2020, amb el vistiplau del President de l’Àrea de ESC.
D’acord amb el que disposa l'art. 170.1.1) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 
37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel 
Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 
146/1998, de 23 de juny; 

Es proposa a la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals:

1. Proposar el dilluns 24 de maig  (Pasqua Granada) i el dimarts 29 de setembre 
(festa major Sant Miquel), com a les dues festes locals del 2021 per al terme 
municipal de Molins de Rei, que inclou els Caserius de La Rierada, de Sant 
Bartomeu de la Quadra i de Vallpineda.

2. Notificar la proposta al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya.

3. Comunicar la proposta a les Direccions de Serveis de les àrees municipals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:
Per tant, passaríem, ara sí, al punt sisè de l’ordre del dia que és la proposta de calendari 
oficial de festes laborals per a l’any 2021. Sr. Regidor, S. Miguel Zaragoza, endavant.

Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Intervencions? Doncs, si no n’hi ha cap, passaríem a votació. 

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 la present proposta per unanimitat 
dels membres presents.

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori

7.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Area Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la prestació del servei públic del 
transport col·lectiu urbà.

DICTÀMEN

Atès que, mitjançant acord núm. 7 del Ple de 27 d’octubre de 2016, es va aprovar la 
signatura del Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de 
Rei, per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos 
municipis del Baix Llobregat, formalitzat en document públic de data 21 de desembre de 
2018.



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 22/131

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

Atès l’informe, de 2 de juliol de 2020, del cap de mobilitat, en assignació parcial s/DA 1756 
de 10/10/19, on es fa constar la necessitat de modificar el conveni abans esmentat  en 
relació a la tarifació social i a l’esquema de finançament arrel de la incorporació de Molins 
de Rei a la zona tarifària 1 i per a l’efectiva aplicació del Tribut Metropolità. 

Atès que per fer front a la despesa que es deriva de l’addenda al conveni de col·laboració 
entre l’AMB i l’Ajuntament existeix crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 
4310/441101/46400 “Cost del servei MolinsBus (contracte AMB)” per l’exercici 2020, 
d’acord amb la reserva de crèdit núm. 12020000020959 per import de 132.413,61 €.

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

Vist l’informe jurídic, de 7 d’agost de 2020, que considera que les modificacions que es 
pretenen dur a terme en la redacció de l’actual “Conveni de col·laboració entre l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la prestació del servei 
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’eix Laureà Miró” s’adeqüen 
a la normativa. 

Vist l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel 
qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis de col·laboració entre administracions.

Vist l’art. 25.2 lletra ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’art. 66.3 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), on s’estableix que 
els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el 
règim jurídic aplicable als convenis.

Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la 
publicació dels convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada 
de la seva publicació sigui l’Àrea Metropolitana de Barcelona..

Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de 
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de 
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest 
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on s’exigeix la 
formalització del conveni.
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Vist l’art. 111.2 de la Llei 26/2010, que estableix que en el cas que l’administració s’obligui, 
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu pressupost serà 
preceptiu l’informe de la respectiva intervenció.

Vist l’informe favorable, de data 7 de setembre de 2020, de l’interventor accidental.

Atès l’informe – proposta a la Comissió Informativa de SiT, de 15 de setembre de 2020, del 
Cap de mobilitat en funcions s/DA 1756 de 10/10/19, amb els informes de l’assessora 
jurídica, de 15 de setembre de 2020 i de l’interventor accidental, de 16 de setembre de 
2020.

Vist que, d’acord amb l’art. 22 LRBRL i l’art. 52 TRLMRLC, la competència per aprovar el 
conveni era del Ple i que, per tant, també li correspon al Ple aprovar la present addenda.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 17 de setembre de 2020, del 
President de l’Àrea de SiT.

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.- Aprovar que els títols socials expedits per l’Ajuntament de Molins de Rei deixaran 
de ser vàlids l’1 de gener de 2021.

Segon.- Aprovar que el sistema tarifari restarà de la següent manera:

- La targeta multiviatge J-10 deixarà de vendre’s el 31 de desembre de 2020 i els títols 
venuts amb anterioritat a aquesta data podran ser consumits fins al 28 de febrer de 
2021.

- La targeta multiviatge M-10 només es podrà vendre fins el 31 de desembre de 2023, i 
els títols venuts amb anterioritat a aquesta data podran ser consumits fins al 28 de 
febrer de 2024. El seu preu, fins a la seva extinció, s’equipararà progressivament al de 
la Targeta integrada T-Casual, o la de característiques equivalents que eventualment 
la pogués substituir, de manera que el diferencial de preu existent en 2020 es redueixi 
en un 25% en 2021, en un 50% en 2022 i en un 75% en 2023. 

- El preu del bitllet senzill s’equipararà progressivament al que regeix en la resta del 
sistema de transport de l’AMB, de manera que el diferencial de preu existent en 2020  
es redueixi en un 25% en 2021, en un 50% en 2022, en un 75% en 2023 i sigui igual 
en 2024.

Tercer.- Modificar els apartats 1 i 2 de la clàusula sisena del conveni, que queden 
redactats de la manera següent: 

1.Distribució de l’aportació. 

a. L’Ajuntament de Molins de Rei finançarà:

i. Una tercera part del dèficit de les línies MB1, MB2 i MB3 que es 
calcularà per als anys 2019 sobre la liquidació econòmica de 
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l’exercici, i que a partir de 2021 es determinarà a partir de l’import de 
l’aportació de l’any precedent actualitzada amb l’índex que figura a 
l’annex.

ii. El 100%, llevat que es pacti un altre repartiment, del dèficit ocasionat 
per variacions i modificacions del servei base instades per 
l’Ajuntament de Molins de Rei, sempre que el seu àmbit sigui 
estrictament municipal 

iii. El 100%, llevat que es pacti un altre repartiment, del dèficit ocasionat 
pels serveis puntuals que pugui demanar l’Ajuntament de Molins de 
Rei, amb motiu de millorar l’accés en transport públic en determinats 
esdeveniments i que, com a serveis extraordinaris, no consten a 
l’annex 1. 

b. L’AMB finançarà:

i. La part restant del dèficit d’operació del servei base definit a l’annex 
1.

ii. El 100% del dèficit ocasionat per variacions i modificacions del servei 
base instades per l’AMB, llevat que es pacti un altre repartiment.

c. En relació al material mòbil, l’AMB detindrà a tots els efectes la totalitat dels 
drets sobre el material mòbil afectant a les línies MB1, MB2 i MB3 (llevat 
que aquesta correspongui a una entitat financera en el període de 
finançament per mitjà de lísings), sense que les aportacions econòmiques 
per al finançament d’aquestes línies efectuades per l’Ajuntament de Molins 
de Rei atorguin a aquest cap dret.

2. Import de les aportacions. D’acord amb el criteri expressat en l’apartat anterior i amb 
les hipòtesis recollides a l’annex 3, l’import de les aportacions de l’Ajuntament de 
Molins de Rei per al finançament del dèficit ocasionat per les línies MB1, MB2 i 
MB3, s’estima en:

Any Estimació aportació Ajuntament Molins de 
Rei (€)

2019 (març – desembre) 110.633,62 €
2020 (*) 132.413,61 €

2021 132.863,82 €
2022 133.315,56 €
2023 133.768,83 €
2024 134.223,64 €
2025 134.680,00 €

2026 (gener – febrer) 21.844,21 €

Aquests imports només es modificarien en cas de produir-se variacions i 
modificacions del servei base, o serveis puntuals, instades per l’Ajuntament de 
Molins de Rei.
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En cas que la durada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als 
municipis de l’eix Laureà Miró es prorrogués, d’acord amb el contracte, més enllà 
dels set primers anys, els imports de les aportacions econòmiques per a les 
anualitats restants s’establiria mitjançant una addenda al present conveni.

Quart.- Incorporar un nou annex al conveni, numerat com a 3, on es determina l’aportació 
econòmica de l’Ajuntament de Molins de Rei al dèficit ocasionat per les línies MB1, MB2 i 
MB3.

Any Aportació econòmica MB1, 
MB2 i MB3 (liquidació 2019)

Aportació econòmica 
Ajuntament Molins (1/3) 

MB1, MB2 i MB3

2019 (març - desembre) 331.900,85 € 110.633,62 €

Índex d’actualització de les aportacions de l’Ajuntament

Índex increment anual aportació econòmica

2021-2026 0,34%

Aportació econòmica de l’Ajuntament al nou servei públic de transport col·lectiu urbà de 
viatgers als municipis de l’eix Laureà Miró:

Any Aportació Ajuntament Molins (€)
2019 (març – desembre) 110.633,62 €

2020 (*) 132.413,61 €
2021 132.863,82 €
2022 133.315,56 €
2023 133.768,83 €
2024 134.223,64 €
2025 134.680,00 €

2026 (gener – febrer) 21.844,21 €

Cinquè.- Aprovar la minuta de l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’adjunta com a Annex.

Sisè.- Formalitzar la signatura de l’addenda del conveni 

Setè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’addenda. 

Vuitè.- Autoritzar i disposar les despeses corresponents a les obligacions municipals que 
es deriven del conveni, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària: 

Aplicació pressupostària Import anual Exercici comptable

4310/441101/46400 Cost del 
servei MolinsBus (contracte 132.413,61 € 2020
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132.863,82 € 2021
133.315,56 € 2022
133.768,83 € 2023
134.223,64 € 2024
134.680,00 € 2025

AMB)

21.844,21 € 2026

Vuitè.- Reconèixer les despeses corresponents a les obligacions municipals que es 
deriven del conveni de l’any 2020: 

Aplicació pressupostària Import Exercici comptable

4310/441101/46400 132.413,61 € 2020

Novè.- Publicar l’addenda del conveni al web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(portal de transparència). 

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

· Notificacions: a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
· Comunicacions internes: al negociat de Mobilitat, a Intervenció, a Tresoreria, a 

Serveis Jurídics i al Negociat de Transparència per a la inclusió al web municipal.
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, ara ja passaríem de comissió informativa, passaríem a la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Sostenibilitat i Territori amb, primer de tot, el punt setè de l’ordre del dia, aprovar 
l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Molins de Rei per a la prestació del servei públic del transport col·lectiu 
urbà i faria la presentació d’aquest punt el regidor de Mobilitat, el Sr. Àlex Herrero. 
Endavant.

Sr. Herrero:
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Herrero. Passaríem al torn d’intervencions. Sr. Joaquim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Hola, bona tarda a tothom. En un municipi de més de 25.000 habitants necessàriament 
hem d’oferir un bon servei de bus urbà. Ja sabem tots que aquest servei és deficitari però 
alhora molt necessari. És important plantejar-ho com una inversió a favor de la mobilitat de 
Molins de Rei. Repassant les dades que ens heu facilitat i com ha comentat el Sr. Àlex 
Herrero, el cost del viatge en sí és d’1,50 i, progressivament, s’anirà passant a 2,40. 
Entenem que és una pujada de preu molt elevada i seria molt positiu trobar la manera de 
congelar aquesta pujada tan significativa. Per altra banda, també volem aprofitar per tornar 
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a preguntar si ja s’està treballant per la promesa electoral del servei de busos en tot l’any 
als barris de muntanya. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Alguna intervenció més? Doncs, Sr. Herrero, endavant.

Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Com bé ha dit el Quim, referent a l’última pregunta, l’última qüestió del 
tema de l’àrea de muntanya, qualsevol modificació o actuació que puguem fer amb el 
MolinsBus sempre haurà d’anar a càrrec de l’ajuntament, per tant, és un dels temes que 
hem de posar sobre la taula igualment que el mes d’agost també tenim peticions de fer el 
servei que actualment no estem donant. Són coses que hem de posar sobre la taula i que 
estudiarem.

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 dictàmen per unanimitat 
dels membres presents.

8.- Aprovar el conveni de manteniment de les marquesines de les parades bus de 
Molins de Rei

DICTAMEN

Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, signada pel Cap de Mobilitat en funcions, en data 
9 de setembre de 2020, i que fa constar: 

El conveni que es proposa subscriure té per objecte la col·laboració entre l’AMB i 
l’Ajuntament per a la millora de la qualitat de les condicions d’espera a les parades 
d’autobús del municipi, així com establir la forma i les condicions que han de regir 
en l’esmentat procés d’instal·lació de les marquesines i el seu finançament.
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L’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, pot prestar serveis i promoure 
activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis 
que la integren i, segons l’article 14.B apartat e), és competent per a la coordinació i 
la gestió, per delegació dels Ajuntaments, dels serveis complementaris de la 
mobilitat que comporten l'ús especial o privatiu de la via pública. 

En conseqüència, des de la constitució de l’AMB al juliol de 2011, les competències 
de planificació, d’ordenació i de gestió de tota mena de transport urbà de viatgers 
per carretera (inclòs el que es mou exclusivament dins un únic municipi) ha passat 
a ser competència de l’AMB. 

La correcte senyalització, manteniment i funcionament de les parades de l’autobús 
és una part fonamental per desenvolupar el servei de transport amb criteris de 
qualitat, i que en aquest cas les marquesines són els elements que donen 
condicions de confort durant l’espera.
 

El Consell Metropolità de l’AMB, en sessió de data 28 de març de 2017, va aprovar 
l’adjudicació del contracte, per procediment obert, de la fabricació, el subministrament, la 
instal·lació, el manteniment, la gestió, el trasllat i la retirada de marquesines a les parades 
d’autobús de diversos municipis de l‘àmbit metropolità (exp. 1710/16), que tenia una 
durada prevista de 7 anys naturals des de la seva formalització. El passat 21 de maig de 
2019, el Consell Metropolità va acordar iniciar l’expedient per a procedir a la resolució del 
contracte de manteniment, gestió, subministrament i instal·lació de marquesines a les 
parades d’autobús de diversos municipis de l’àmbit metropolità adjudicat a l’empresa 
IMPURSA, S.A. En aquest sentit, està previst que properament s’iniciï la tramitació d’una 
nova licitació que comportarà la formalització d’un nou contracte per a la fabricació, 
subministrament, instal·lació, manteniment, gestió, trasllat i retirada de marquesines i 
panells d’informació a l’usuari a les parades d’autobús de diversos municipis de l‘àmbit 
metropolità. 

Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica. 

Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en 
virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les Administracions 
Públiques. 

Vist l’art. 25.2 lletra g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local 
(LRBRL) i l’art. 66.3 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), on s’estableix que 
els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es detalla el 
règim jurídic aplicable als convenis. 

Atès el que disposa l’article 110.3 LRJPAPC, on s’exigeix la publicació dels convenis 
interadministratius al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En aquest sentit, 
les parts han acordat que l’administració encarregada de la seva publicació sigui l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
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Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de 
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de 
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest 
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on s’exigeix la 
formalització del conveni. 

Vist l’art. 21.1 lletra s) LRBRL i l’art. 53.1 lletra u) TRLMRLC, que regulen la competència 
residual de l’alcalde.

Vist l’Informe Proposta emès pel Cap de Mobilitat en funcions s/DA 1756 de data 10/10/2019, en 
data 15 de setembre de 2020, amb l’informe de l’Assessora Jurídica de data 15 de setembre de 2020, 
i l’informe de l’Interventor Accidental de data 16 de setembre de 2020.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 17 de setembre de 2020, del 
President de l’Àrea de SiT.

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.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que s’adjunta com a Annex.  

Segon.- FORMALITZAR la signatura del conveni. 

Tercer.- ADOPTAR les següents mesures en matèria de publicitat:

- Publicació del conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei (portal 
de transparència). 

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i traslladar-ho al 
Negociat de Mobilitat, Intervenció, Serveis Jurídics i Transparència. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Perdó, torno a pressionar [Inintel·ligible, 24:14] escoltat, aprovar el conveni de 
manteniment de les marquesines de les parades de bus de Molins de Rei i, també, com a 
regidor de Mobilitat, Sr. Herrero, endavant.
Sr. Herrero:
Presenta el punt 8.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sra. Estefania Castillo, endavant, per part 
de la Candidatura d’Unitat Popular.

Sra. Castillo:
Bona tarda a tots i a totes les persones que ens esteu sentint. Entenem que aquest punt 
manté una certa lògica amb l’anterior. Volem fer, però, una reflexió basada en la nostra 
experiència en aquest aspecte en concret. Quan l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB van 
crear l’empresa Barcelona Energia, van col·locar cartells d’aquesta empresa a totes les 
marquesines que gestionava Molins de Rei, això ens va crear un cert desconcert perquè 
Barcelona Energia estava llavors generant energia a partir de la crema de residus a la 
planta de Tersa al Besòs, entre Barcelona i Sant Adrià, motiu pel qual rebutgem la seva 
activitat. Vam fer-ho saber a l’AMB i la seva resposta va ser que ells n’eren els titulars i que 
la gestionaven com els semblava més convenient, cosa que certament és així vist el 
conveni. No volem donar per suposat que la gestió serà sempre així ni que sempre ens 
trobarem amb els cartells el missatge dels quals no compartim però tampoc li volem treure 
importància i pot tornar a passar, per això ens abstindrem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, Sr. Herrero, endavant.

Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Prenem nota, en tot cas, del que heu comentat i mirarem de parlar amb 
l’Àrea perquè qualsevol publicitat que vulguin fer a partir d’ara, sempre, com a mínim, que 
estiguem informats. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Doncs, moltes gràcies. Passaríem així, si no hi ha cap torn més que encetaria el segon 
torn, passaríem a la votació. 

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 17 2
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 17 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1), 2  
abstencions de la CUP (2).

9.- Aprovar les bases que regulen la subvenció de l’ajuntament de Molins de Rei a la 
compra de bicicletes eléctriques.

DICTÀMEN

Atès l’informe favorable del Cap e.f. del Negociat de Mobilitat, de data 22 de setembre de 
2020, el qual es transcriu a continuació:

“El canvi climàtic associat al ràpid augment de la temperatura del nostre planeta constitueix 
el major repte mediambiental i socioeconòmic al que s’enfronten els països a una escala 
global. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en especial de CO2, és creixent i, per 
tant, és necessari adoptar mesures dirigides a promoure una mobilitat
urbana més sostenible com incentivar l’adquisició de bicicletes elèctriques, per fomentar 
una mobilitat interna del municipi, on predomini l’ús de la bicicleta i la mobilitat dels 
vianants, i d’aquesta manera reduir la utilització de vehicles amb combustibles fòssils.

Atesa la voluntat de la Regidoria de Mobilitat de contribuir a la transformació del seu model 
de mobilitat compatible amb els condicionants ambientals i socials indicats en el
Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).

Per aquest motiu, amb l’objectiu de contribuir a aquesta mobilitat sostenible dels vilatans 
de Molins de Rei, així com impulsar mesures que promoguin que els recorreguts, dintre del 
municipi, siguin el més sostenible possible.

Atès que les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat
sostenible per particulars compleixen les normatives vigents per adjudicar les subvencions, 
conforme el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa, i l’Ordenança reguladora de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Molins de Rei en sessió ordinària de data 25
de gener de 2018.

Atès que consta a les bases reguladores l’aplicació pressupostària (4000.170101.48000) 
Subvenció adquisició bicicletes elèctriques dels pressupostos de l'Ajuntament de Molins de 
Rei, per l’any 2020, on 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 
l’aplicació de 15.000 euros de romanent líquid de tresoreria per a la creació i consignació 
de la partida (4000.170101.48000) Subvenció adquisició bicicletes elèctriques.

Vist l’Informe Proposta emès pel Cap de Mobilitat en funcions s/DA 1756 de data 10/10/2019, en 
data 15 de setembre de 2020, amb l’informe de l’Assessora Jurídica de data 15 de setembre de 2020, 
i l’informe de l’Interventor Accidental de data 16 de setembre de 2020.
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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.”

Vist l’Informe Proposta emès pel Cap de Mobilitat en funcions s/DA 1756 de data 
10/10/2019, en data 22 de setembre de 2020, amb l’informe de l’Assessora Jurídica de 
data 22 de setembre de 2020, i l’informe de l’Interventor Accidental de data 22 de setembre 
de 2020.

Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 22 de setembre de 2020, del 
President de l’Àrea de SiT.

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.- APROVAR inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a 
l’adquisició de bicicletes elèctriques noves que persones físiques i jurídiques del municipi de Molins 
de Rei facin als comerços que obtinguin la condició d’entitat col·laboradora, per a l’exercici 2020, 
per un import màxim de 15.000€ (quinze mil euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent.

Segon.- APROVAR el termini per a la presentació de sol·licituds d’adhesió de les entitats 
col·laboradores, a comptar a partir de la publicació definitiva de les Bases regulades de la subvenció 
al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal de l’Ajuntament. La data de finalització del 
termini serà 20 de novembre 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.
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Cinquè.- REMETRE la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per particulars, 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.

Sisè.- TRASLLADAR el present acord als Negociats de Mobilitat, de Tresoreria, 
Intervenció i Transparència per a la inclusió al web municipal (Portal de Transparència).

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara al punt 9 de l’ordre del dia que és l’aprovació de les bases que regulen la 
subvenció de l’Ajuntament de Molins de Rei de la compra de bicicletes elèctriques. I, en 
aquest cas, també faria la...ah, en aquesta cas, també faria l’explicació del punt el Sr. 
Herrero però aviso, perquè m’estava intercanviant missatges amb la regidora, que en 
aquest punt hi ha esmenes, és en aquest punt, secretària? Perdó? És que...és que és en 
un altre, Sr. Secretària, és en el següent punt. Gràcies. Per tant, Sr. Herrero, endavant, 
aquest punt. Estem parlant d’un tema que en el següent punt hi ha, sembla ser, la 
incorporació d’esmenes a posteriori de la Junta de Portaveus, per tant, obliguen a un 
procediment diferent. En aquest cas no és el punt aquest en el que s’hauria d’abordar 
aquesta situació i, per tant, anem a tractar aquest punt tal com va quedar dictaminat a la 
Informativa i Portaveus. Sr. Herrero, endavant.

Sr. Herrero:
Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Sr. Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Gràcies. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei sempre estarem a 
favor d’aquelles iniciatives que promoguin una mobilitat sostenible. Fet aquest aclariment, 
voldríem destacar alguns dels dubtes que se’ns han generat amb les bases d’aquesta 
subvenció. Podem entendre que a les bases es proposa que les botigues interessades 
s’adhereixin com a col·laboradors per facilitar a gestionar aquesta subvenció d’una manera 
més àgil amb l’ajuntament. Falta que ens expliquin si en aquesta proposta han pogut 
participar, d’alguna manera, els comerços que potencialment poden aprofitar aquesta 
iniciativa, atès que són professionals del sector. I, d’altra banda, si tenen clar com obtenir 
la condició d’entitat col·laboradora. D’altra banda, si s’adhereixen correctament com a 
col·laboradors botigues, dues botigues, i volem dinamitzar el comerç de Molins de Rei, de 
quina manera es farà el repartiment de les 60 bicicletes? Es repartiran 30 per un 
establiment i 30 per l’altre facilitant la igualtat d’oportunitats o no es contempla? Gràcies. 
 
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Estic una mica peix, avui. Bona tarda a tots i a totes. Nosaltres, malgrat que votarem a 
favor d’aquests ajuts, creiem que aquest govern demostra una total descoordinació 
d’esforços i planificació que presenta aquests ajuts incentivant la compra de bicicletes 
elèctriques i, en canvi, té abandonada la planificació d’infraestructures de mobilitat 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 34/131

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

sostenible i “ciclable”. No tenim cap pla director de la bicicleta, la nostra xarxa de carrils bici 
és insuficient i no “permeabilitza” dins el centre cap vial amb seguretat i no es troben 
fórmules de cohabitació efectiva amb els vianants i els mòduls motoritzats. No estem 
connectats a la xarxa de carrils metropolitans  i les zones industrials estan desateses en 
aquestes infraestructures. De fet, anar en bici per Molins de Rei és encara insegur i 
dificultós i només disposem del servei de Bicibox a l’estació. Demanem una aposta més 
decidida per la millora de les infraestructures per les bicicletes a la vila. No ens negaran 
que és sorprenent i estrany que el govern estigui tan preocupat per donar ajuts a la compra 
de bicicletes elèctriques i no tinguem endreçada la vila pel seu ús. És com si ajudem a la 
compra de cotxes i, en canvi, no tenim carrers i carreteres acabades. Creiem que falta 
coordinació dins el govern. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, Sr. Herrero, endavant. 

Sr. Herrero:
Gràcies, alcalde. Si em permeteu, començaré responent una mica, la intenció del govern, 
inequívoca, és anar a la pacificació de la circulació, segurament, aconseguir que tota la 
població sigui màxim 30 km per hora i el que volem fer o el que pretenem fer amb l’ajuda 
de tothom és fer vies “ciclables” o pedalables, que en diuen, on puguin circular també, de 
la mateixa manera, cotxes, patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Aquestes 
ajudes...l’adhesió que farem amb les botigues que es vulguin adherir a aquestes bases han 
de, evidentment, a les bases ja marca clarament que han de tenir, que han de ser 
actualment botigues que venguin bicicletes, han de ser botigues que tinguin un servei 
postvenda o que puguin donar aquest servei postvenda, és a dir, un servei després de la 
compra de la bicicleta i també un justificant que disposin també d’un sistema per a la gestió 
de bateries un cop ja utilitzades. O sigui que intentarem, bé, que siguin aquestes dues que 
tenim detectades, perquè són les dues que en principi poden tenir o tenen el servei 
postvenda actualitzat. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria un possible segon torn d’intervencions. Doncs, si ningú demana la 
paraula, passaríem a la votació d’aquest punt. 

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
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Total 19

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictàmen 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 
mobilitat sostenible per autònoms i microempreses

DICTAMEN

La important afectació econòmica del 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 hagut 
de tancar la seva activitat, posant en risc la seva supervivència i conseqüentment amb el 
risc de pèrdua de llocs de treball.
El canvi climàtic associat al ràpid augment de la temperatura del nostre planeta que 
constitueix el major repte mediambiental i socioeconòmic al que s’enfronten els països a 
una escala global. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle és creixent, i les emissions 
de CO2 és el principal gas d’efecte hivernacle, i per tant és necessari adoptar mesures 
dirigides a promoure una mobilitat urbana més sostenible, com incentivar l’adquisició de 
vehicles que utilitzen energies alternatives, per reduir la utilització de vehicles que utilitzen 
els combustibles fòssils.

Atès la voluntat de la Regidoria d’Empresa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la 
Vila, de fer viable econòmicament les petites empreses de la vila,  donar suport  al seu 
manteniment, contribuir a la seva reactivació econòmica i a la transformació del seu model 
econòmic per tal que les empreses 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.

Atès que des de la Regidoria d’Empresa s’estan impulsant mesures per contribuir a una 
mobilitat sostenible en el sector empresarial i millorar la qualitat de l’aire.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de contribuir a la seva reactivació econòmica de les 
empreses, i que no es perdin llocs de treball, i impulsar mesures que promoguin empreses 
ambientalment sostenibles, s’estableixen els ajuts per la mobilitat sostenible dels autònoms 
i microempreses.

Les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible 
dels autònoms i microempreses compleixen les normatives vigents per adjudicar les 
subvencions, conforme el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa, i l’Ordenança 
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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 (5200.433101.47005) 
Ajuts Mobilitat Sostenible per autònoms i petites empreses 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 
l’aplicació de 20.000 euros de romanent líquid de tresoreria per a la creació i consignació 
de la partida (5200.433101.47005) Ajuts Mobilitat Sostenible per autònoms i petites 
empreses.
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 informe tècnic favorable signat el 14 de setembre de 2020 per la directora de Fira, 
Comerç, Consum i Turisme, i el 10 de setembre de 2020 per la cap de Negociat 
d’Empresa.

Atès l’informe proposta firmat el dia 14 de setembre de 2020 per la cap del Negociat 
d’Empresa, informat jurídicament de manera favorable i sense observacions per 
l’assessora jurídica el 14 de setembre de 2020 i amb l’informe econòmic favorable emès 
per l’interventor accidental el 16 de setembre de 2020.

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

ACORDS

Primer.- APROVAR, inicialment les Bases reguladores específiques d’ajuts per la mobilitat 
sostenible per autònoms i microempreses.

Segon.- APROVAR la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per la mobilitat sostenible per 
autònoms i microempreses, 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 21 de desembre de 2020 o fins que s’exhaureixi el crèdit 
disponible.

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.
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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 mobilitat sostenible per autònoms i 
microempreses, 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 a la Comissió Informativa de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila 
amb el punt 10 de l’ordre del dia, aprovar les bases reguladores especifiques de la 
convocatòria i ajuts de la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses i faria la 
presentació d’aquest punt el regidor Jordi Pradell. I ja els comento que en aquest punt 
com...a partir del debat, després haurem de fer votacions, diguéssim, per incorporar les 
esmenes o no en el text dictaminat per la Informativa. Endavant, Sr. Pradell.

Sr. Pradell:
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Pradell. Passaríem al torn d’intervencions. Senyora...endavant, 
endavant.

Sra. Juarros:
Se’m sent? Sí. D’entrada em sembla bé que es donin ajuts que segur que seran molt 
benvinguts per part d’autònoms i empreses petites però, no obstant això, sembla més una 
subvenció a qui ja s’havia decidit a comprar un vehicle menys contaminant i s’hauria de 
treballar més si de veritat podem començar a fomentar la substitució de vehicles de 
gasolina o dièsel per vehicles híbrids i elèctrics. Votarem a favor però esperem que això no 
quedi aquí i que aquest ajuntament aposti per la transformació ecològica en tot allò que 
estigui a les seves mans. Insistim que, com a mesura econòmica, no ens sembla malament 
però aquests ajuts també han de servir perquè les empreses es conscienciïn cada vegada 
més de la responsabilitat que tenen a l’hora de reduir l’impacte ecològic de les seves 
activitats econòmiques i els demanem que participin també d’aquesta transformació 
ecològica. Gràcies.
 
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Laia Juarros. Ara seria el torn del Sr. Carles Ros en representació de 
la Candidatura d’Unitat Popular.

Sr. Ros:
Bona tarda. En nom de la CUP sí que volia fer una reflexió que no s’ha posat sobre la taula 
per cap dels grups, tampoc en la intervenció d’Esquerra i ja ho vaig dir a la comissió 
informativa. Creiem que la perspectiva davant el que és la sostenibilitat del nostre planeta 
que estem aquí davant hi ha una reflexió molt important i és que cal reduir el nombre de 
fabricació de vehicles sistemàticament, no substituir els dièsel per elèctrics perquè 
sistemàticament generar un cotxe elèctric i el consum que tindrà és només un 30% menys 
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de consum del que tenia un de gasolina, però l’emissió de diòxid de carboni és enorme i el 
que hem de fer és reduir la quantitat directament de cotxes, també així recuperant espai 
públic als nostres carrers, directament. Nosaltres vam fer una intervenció també en la 
comissió informativa fent una petició molt concreta. Ja fa anys que en aquest ajuntament 
se li va demanar que treballés amb Som Mobilitat, ja fa anys que es va demanar que 
s’estudiessin projectes de mobilitat compartida perquè la forma de reduir el nombre de 
cotxes al nostre carrer, la forma de reduir la fabricació de més vehicles, per tant, l’emissió 
de tant diòxid de carboni, és que canviem la mobilitat privada, la mobilitat individual, ja sigui 
per empreses, per autònoms o per persones individuals, cap a mobilitat compartida, és a 
dir, disposar de vehicles, una flota de vehicles compartits perquè, quan sigui necessari 
aquest vehicle, sigui utilitzat dintre d’aquesta flota compartida. Per tant, que renunciem a 
tenir el vehicle privat individual i comencem a parlar que hi hagi alguns cotxes perquè molts 
molinencs i moltes empreses molinenques puguin fer-ne ús. Això és el més sostenible i 
aquí és on haurien d’anar les polítiques de sostenibilitat d’aquest ajuntament, les polítiques 
de mobilitat i les polítiques d’incentiu empresarial. També amb una reflexió, en una època 
de crisi com ara, les empreses que vulguin fer compres de vehicles elèctrics de més de 
30.000 euros, estem parlant d’unes compres molt quantioses. [Inintel·ligible, 41:25] si 
volem ajudar les empreses que tenen problemes de supervivència, l’accés més fàcil que 
tindrien de disposar d’un vehicle és, precisament, poder accedir a mobilitat compartida, és 
a dir, poder utilitzar el cotxe aquell dia que li sigui necessari i no requerir haver comprar un 
vehicle propi, sigui elèctric o privat. Celebrem que s’incentivi el cotxe elèctric però fem 
aquesta reflexió de que realment les polítiques de poble, de país, de tot arreu han de ser 
cap a reduir la quantitat construcció de cotxes i per això la CUP votarem en contra 
d’aquesta proposta avui i fem la crida, si us plau, que aquest ajuntament entri en contacte 
amb Som Mobilitat, que no es deixi sobre la taula durant un any més i que a Molins de Rei 
puguem començar a tenir experiències de mobilitat compartida que molts altres pobles 
d’aquest país ja estan tirant endavant. Moltes gràcies. 

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

Sra. Aroca:
Bona tarda. Jo, com ja s’ha anunciat en el punt anterior, nosaltres hem presentat unes 
esmenes a aquestes bases i, si us sembla, no sé si les llegeixo ara i les posem a debat, 
alcalde?

Sr. Alcalde:
Entenc que ha de ser el moment de...però, vaja, no sé com han quedat exactament amb el 
regidor ponent, però entenc que és el seu moment d’explicar les esmenes.

Sra. Aroca:
Amb el regidor ponent hem quedat com sempre. Amb el regidor ponent hem quedat com 
sempre, llavors... 

Sr. Alcalde:
Jo li estava preguntant com havia quedat a l’hora d’endreçar el debat que és el que 
demano sempre que em facilitin, si us plau.

Sra. Aroca:
No havíem parlat però aprofito la intervenció per a exposar les esmenes i, en tot cas, 
després, com que haurem de fer la doble votació, doncs, la fem. En concret fem dues 
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esmenes, una que té a veure amb el període imputable d’assignació econòmica, que 
segons les bases actuals seria a partir de l’1 de setembre 2020 i sempre abans del 21 de 
desembre i nosaltres demanem que s’ampliï aquest període cap enrere fins l’1 de gener 
del 2020 per a deixar, per donar-li cabuda a tota la gent que hagi pogut fer aquesta inversió 
durant tot l’exercici, així ho fem coincidir amb el criteri d’anualitat pressupostària. I, per una 
altra banda, també on diu de quina manera s’efectuarà la concessió, que diu que ha de ser 
per règim de concurrència competitiva per ordre de registre d’entrada de sol·licituds, 
nosaltres demanem, el redactat seria “que entrin totes les sol·licituds presentades dins de 
les dates límit i que han estat aprovades que hagin estat concedides. Si el crèdit 
pressupostari disponible no fos suficient, l’import concedit per a cada sol·licitud serà 
proporcional entre totes les subvencions que compleixin els requisits i, si l’import resultant 
no fos superior a 1.000 euros per a vehicles elèctrics i 500 per als híbrids, els beneficiaris 
seran elegits per sorteig”. Creiem que és una manera molt més justa i un sistema molt més 
equitatiu que només el sistema de l’ordre de presentació de sol·licituds. 

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, ara és el segon, l’oportunitat de tancar el punt i torn 
d’intervencions. Jordi Pradell, endavant.

Sr. Pradell:
Gràcies, Sr. Alcalde. Laia, donar-te les gràcies per la teva intervenció i dir-te, confirmar-te 
que la voluntat d’aquest govern és decidida d’apostar per una menor mobilitat, per una 
mobilitat més pacificada com a esmentat abans l’altre regidor, el Sr. Herrero, i també, 
doncs, impulsar els vehicles menys contaminants possibles. En aquest sentit, estarem 
d’acord sempre. Per altra banda, contestant el Sr. Ros, dir-li que el que ell demana ja ho 
tenim, vull dir, flotes de cotxes per utilitzar quan els necessiten hi ha els cotxes de lloguer 
de tota la vida. El problema és, per exemple, quan vols una propietat  compartida i, en el 
cas d’empreses i activitats industrials, es fa difícil. Jo no visualitzo un mecànic, un paleta i 
un fuster discutint-se pel vehicle, per veure en quin moment fan la seva tasca. I, per una 
altra banda, tindre una flota molt gran significa un dispendi que a lo millor les empreses 
tampoc se’l poden permetre. Per altra banda, a la Sra. Aroca, si m’ho permet...ah! també 
volia afegir que estic d’acord amb vostè que els desplaçaments que menys contaminen 
són els que no es fan. Això també ho hem d’anar intentant. A la Sra. Aroca dir-li que jo no 
m’he negat mai, diu “hem quedat com sempre”, jo penso que dialogant i intentant arribar a 
acord. Quan se’ns van presentar les seves esmenes que no van debatre a la comissió 
informativa, els vam donar unes respostes que a vostès, en principi, no els han satisfet i 
ara presenten aquestes al·legacions o com es digui ara, ara no em surt la parauleta. Quant 
a la data...sí, quant a la data que vostè demana, que les ajudes siguin retroactives fins 
a...des de l’1 de gener, per part nostra no hi hauria inconvenient però, per altra banda, 
també li he explicat que és un pur formulisme perquè la informació que tenim és que,  
desgraciadament, cotxes matriculats a Molins de Rei o híbrids endollables, la quantitat és 
zero. Si vol que fem la modificació, doncs, la farem, vostè ho acaba de dir. El fet de que no 
sigui per concurrència competitiva també els hi vaig intentar explicar. És un sistema molt 
complicat, no és un sistema molt complicat el que vostès demanen, és fàcil de fer, el que jo 
dubto és de la seva eficàcia. Estem a tres mesos de final d’any, fa poc vam aprovar unes 
bases, a final de juliol, que eren ajudes a les empreses i encara no hi ha el concurs obert 
precisament per la burocràcia, a més a més, totes les persones que treballen a 
l’Administració la coneixen. Llavors, que em proposin un sistema molt burocratitzat que 
quan demà és 1 d’octubre, doncs, la veritat, també se’m fa una mica difícil. Jo entenc que 
d’aquestes bases d’aquestes subvencions n’hem d’aprendre molt, no seran les últimes i jo 
el que els demanaria és que tirem endavant tal com estan, vostès poden insistir amb les 
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seves esmenes però jo penso que hem de ser en aquest moment més pràctics que 
administrativament rigorosos. 

Sr. Alcalde:
Ara sí, en aquest punt obriríem el segon torn d’intervencions. Sr. Carles Ros, endavant.

Sr. Ros:
Em volia sumar una mica en el concepte de concurrència competitiva perquè sí que és cert 
que al final acabem donant els diners de les subvencions, que són limitats, als primers que 
ho demanen i no fem una política de qui es mereix més o qui necessita més aquestes 
subvencions, que quedi la reflexió perquè ja l’hem feta en altres ocasions. Entenc la part 
burocràtica però és un problema nostre, no de la societat que volem construir, en tot cas, i 
hauríem de superar-lo.  Per altra banda, vostè ha dit que els desplaçaments que no 
contaminen són els que no es fan, és que directament els cotxes que no contaminen són 
els que no es construeixen perquè el procés de construcció d’un cotxe és la gran part de 
l’emissió, per tant, canviar de tipus de cotxe igualment generen moltíssim, passem de 24 
tones a 18 però segueix essent moltíssim. I, finalment, em sorprèn la seva reflexió com ha 
fem responent-me perquè, llavors, entenc que la seva política és de dir que no a Som 
Mobilitat, quan el que es va dir en el seu moment és que sí que hi hauria negociacions amb 
Som Mobilitat per implantar aquesta experiència a Molins de Rei. La seva resposta ha sigut 
en la línia de que Molins de Rei ja pot llogar cotxes fora i no es faran. Primer, que els 
cotxes que es poguessin llogar, en aquest poble no hi ha lloguers de cotxes, s’haurien de 
fer fora. Però no estem parlant d’això, estem parlant d’una experiència col·lectiva d’una 
empresa cooperativa, d’un projecte [Inintel·ligible, 49:53] formador per també portar els 
hàbits i els costums de l’ús del cotxe esporàdic i, per tant, l’aposta pel transport públic 
perquè el que hauríem d’estar incentivant és que la gent deixi de comprar-se cotxes i passi 
a utilitzar el transport públic i que el dia que realment necessiti arribar a un punt de Palma 
de Cervelló que no té accés amb transport públic, aquell dia sí que hi vagi amb vehicle no 
privat sinó vehicle individual col·lectiu. Aquesta és la reflexió i em sorprèn la resposta que 
ha fet vostè que no cal a Molins de Rei i, per tant, ja li poden dir a Som Mobilitat que no hi 
tractaran més i no feu volar coloms i no esperin la resposta d’aquest ajuntament.

Sr. Alcalde:
Sra. Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, per respondre al regidor Pradell, dues coses bàsicament. Jo crec que com a 
Administració no podem anar només a per feina quan estem parlant de diners públics, hem 
d’anar a buscar l’excel·lència, hem d’anar a buscar el sistema més equitatiu a l’hora de 
repartir  els diners que aporten amb els seus impostos i amb els seus esforços els 
molinencs i les molinenques, per tant, jo crec que no és qüestió de burocratitzar sinó de 
donar més oportunitats i fer sistemes més justos. Jo crec que no hauria de ser un 
impediment per treballar unes bases de subvencions. Crec que, cara al futur, jo crec que, 
en aquest sentit, vostè no es podrà queixar de la feina que fem constructiva i intentar 
millorar sempre que podem les bases de subvencions que vostès plantegen, no 
simplement quedant-nos a aprovar o a veure el sentit polític de les coses que vostès 
preparen sinó que intentem aportar el nostre granet de sorra per a millorar-les i jo crec que 
això en cap cas és criticable sinó tot el contrari, haurien d’estar agraïts. I, quan he dit abans 
“com sempre” és que com sempre les nostres esmenes no són del gust del govern o de la 
seva regidoria, al menys, i és una cosa que realment ens posa molt tristos perquè creiem 
que el que fem amb aquestes esmenes no és donar-li treball a vostè ni als tècnics sinó 
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intentar realment liderar unes bases de subvencions que creiem que poden tenir un bon 
impacte per a la nostra vila.

Sr. Pradell:
Si em permeten...

Sr. Alcalde:
Un segon, un segon...

Sra. Juarros:
Volia fer una petita intervenció per respondre al Carles Ros que, segurament, podríem 
arribar a punts en comú pel tema de mobilitat compartida però tu mateix parlaves de 
persones a nivell individual d’anar amb transport públic i crec que no es pot aplicar de la 
mateixa manera a individuals que a empreses i aquí estem parlant de bases d’ajuts a 
microempreses i, bàsicament, que per això no hem apuntat per aquest camí.

Sr. Pradell:
Sí, hola...gràcies, Laia, perquè has dit exactament el que jo anava a contestar-li al Sr. Ros 
perquè jo no sé en quin moment de la conversa ens havíem perdut perquè jo presentava 
unes ajudes per a empreses i mobilitat sostenible i ell està plantejant una altra cosa que és 
el vehicle compartit que està molt adreçat a particulars, que també estarem d’acord. Quant 
a Som Mobilitat, si m’ho permet, jo després voldria passar-li la paraula al Sr. Alcalde 
perquè ho expliqui o parli una miqueta més per la part que desconegui. No vull deixar de 
contestar també a l’Ana Aroca. Dir-li que estic molt d’acord amb vostè en el sentit de que 
hem de tendir a l’excel·lència però no podem ser excel·lents el primer dia. Tal com vostè 
diu, hem de tendir a l’excel·lència i jo vull tendir-hi i no deixo de costat que vostè ha fet 
moltes aportacions, sempre les fa amb coneixement i amb bones intencions però jo em 
poso una mica tossut amb el que li deia, que estem a tres mesos de final d’any. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Jordi Pradell. I sí que, certament, per part d’aquesta confusió que ja ha 
ajudat a clarificar la Sra. Laia Juarros, Sr. Ros, i pel que vostè ha dit “que el govern 
respongui clarament”, donaran una resposta o no al col·lectiu Som Mobilitat. Miri, el regidor 
de Mobilitat i jo mateix ens vam reunir amb ells ara farà un any certament...sí, sí, sí, ara fa 
una any ens vam reunir. No sé si sap que fa sis mesos, a més, estem en una situació de 
pandèmia, vam quedar per emplaçar-nos a la Fira de la Candelera que per diferents motius 
no es va donar la seva resposta finalment per la Fira de la Candelera 2020 i és evident que 
nosaltres donarem una resposta i serà positiva al col·lectiu de Som Mobilitat però és que 
creiem que no estem abordant aquesta temàtica perquè, si no, el punt l’hagués presentat 
el regidor de Mobilitat. El que s’està enfocant ara és una ajuda concreta a microempreses i 
autònoms des de la perspectiva que queden afectats per una sèrie de normatives vigents a 
l’Àrea de Barcelona i que aquest govern prioritza el recolzament a aquesta activitat 
econòmica amb un aspecte transversal com és la mobilitat sostenible també. Però no faci 
aquest reduccionisme que “aleshores, com estem en això, no estem amb lo altre”. Aquest 
govern ja ha ensenyat en més d’una ocasió que és capaç d’abordar temàtiques des de 
diferents punts de vista, des de la mobilitat sostenible de la bicicleta elèctrica, des de 
l’ajuda a l’autònom i a l’empresari i donant una resposta al col·lectiu Som Mobilitat, que ho 
farem, tal i com ens vam comprometre. I, segurament, entre tots construirem una mobilitat 
alternativa i no una paràlisi de la mobilitat com potser vostè plantejava quan diu que el més 
idoni seria no fabricar cap cotxe o cap vehicle, que entenem que això no és cap on han 
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d’adreçar-se les societats actuals. No, no hem fet cap al·lusió personal, hem fet una 
al·lusió...

Sr. Ros:
Han posat paraules a la meva boca que no he dit, per tant, m’agradaria...

Sr. Alcalde:
No, no, Sr. Ros, és que tornem a...això és un déjà-vu de les al·lusions personals. No hem 
fet cap valoració ni cap categoria de la seva persona. Hem fet una resposta política a un 
plantejament polític que vostè ha fet.

Sr. Ros:
No, han posat paraules a la meva boca que no he dit. Jo no he dit que no es construís cap 
cotxe, no he dit diverses coses que volia respondre, en tot cas, això sí que són al·lusions.

Sr. Alcalde:
No són al·lusions, jo no considero que siguin al·lusions personals.

Sr. Ros:
Vostè ha fet reduccionisme cap a mi, ficant-me paraules a la meva boca que no havia dit, 
no ha entès la meva intervenció, hem dit des de l’inici que no estàvem en contra de les 
subvencions en aquests vehicles, per tant, demanàvem prioritzar l’altra part que no s’està 
fent.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, ja queda explicat que, segons vostè, jo no he entès la seva intervenció, 
dec ser, no dec ser l’únic que no ha entès la seva intervenció quan tres grups diferents li 
han respost en la mateixa direcció. Passaríem a la votació d’aquest punt...perdó entenc 
que no...per tant, es porta tal qual el punt, sense l’acceptació de les esmenes, Sr. Pradell? 
D’acord. 

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 14 2 3
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 14 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), 2  vots en contra de la CUP (2), i 3 abstencions de 
Molins Camina-Podem (1), MEC (1) i C’s (1).

11.- Aprovació del conveni de col•laboració entre l’ajuntament de Molins de Rei i el 
consell comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa ubicat (soc-ubicat), 
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social dins de 
la convocatòria de l’any 2019, promogut pel servei públic d’ocupació de Catalunya.

DICTÀMEN

1.- Vista la memòria justificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins 
de Rei i El Consell Comarcal del Baix Llobregat, signada per la cap de Promoció 
Econòmica, en data 24 d’agost de 2020, i que fa constar que: 

El conveni que es proposa subscriure té per objecte la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, 
preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral. Tot i 
que s’haurà de prioritzar el col·lectiu de persones en situació de desocupació de 
llarga durada.
[...]
Així mateix, sobre les necessitats que es pretenen aconseguir a través d’aquest 
conveni, la memòria disposa que el Pla General d’Ocupació de Catalunya – 
Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix eixos estratègics 
vinculats a l’orientació professional que constitueix un element estructural i 
funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l’èxit d’una inserció 
professional i social satisfactòria per la persona. 

2.- Vist que s’ha elaborat la minuta del conveni, validada per l’Assessoria Jurídica en data 
3 de setembre de 2020.

3.- Vist l’informe jurídic favorable de l’assessora jurídica de data 3 de setembre de 2020.

4.- Vist l’informe emès per la Secretària de l’Ajuntament de Molins de Rei de data 5 de 
setembre de 2020.

5.- Vist l’art. 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), en virtut del qual resten exclosos d’aquesta llei els convenis subscrits per les 
Administracions Públiques. 
6.- Vist l’art. 25.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim 
local (LRBRL) i l’art. 66.3 lletra k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), on 
s’estableix que els municipis són competents sobre la matèria del present conveni.

7.- Atès el que disposen els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic (LRJSP) i els arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), on es 
detalla el règim jurídic aplicable als convenis. 
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8.- Atès el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, on s’exigeix la 
publicació dels convenis interadministratius en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). En aquest sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada 
de la seva publicació sigui el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Així mateix, d’acord amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), les obligacions de 
publicitat activa que la normativa exigeix a les Administracions Públiques en matèria de 
convenis s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de Transparència. En aquest 
sentit, les parts han acordat que l’administració encarregada de remetre el conveni al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat sigui el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 

9.- Vist l’art. 308 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regalament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i l’art. 112.1 de la LRJPAPC, on 
s’exigeix la formalització del conveni. 

10.- Vist l’art. 3.3 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, que exigeix 
informe preceptiu de Secretaria quan el conveni requereixi la majoria absoluta del Ple per a 
la seva aprovació, com és el cas que ens ocupa. 

11.- Vist l’art. 47.2 lletra h) LRBRL i l’art. 114.3 lletra e) TRLMRLC, que exigeixen el vot 
favorable de la majoria absoluta del Ple a l’hora de transferir funcions o activitats a altres 
administracions públiques, com és el cas que ens ocupa.

Atès l’informe proposta firmat en data 9 de setembre de 2020 per la cap del Negociat de 
Promoció Econòmica.

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

PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de 
Rei i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que s’adjunta com a Annex.  

SEGON.- Formalitzar la signatura del conveni. 

TERCER.- Adoptar les següents mesures en matèria de publicitat:
- Publicació del conveni en el web municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei 

(portal de transparència). 

QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de Baix Llobregat i traslladar-ho als 
Negociats de Serveis Jurídics i Transparència. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
En aquest cas, passaríem al punt 11 de l’ordre del dia que és d’aquells que, pràcticament, 
ja queda explicat amb la lectura de l’enunciat. Punt 11, aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’ajuntament de Molins de Rei i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
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en el marc del Programa Ubicat (SOC-Ubicat) d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per la inclusió social dins la convocatòria de l’any 2019 promogut pel Servei 
Públic d’Ocupació a Catalunya i faria l’explicació, en aquest cas, en condició de regidor 
d’Ocupació, el Sr. Àlex Herrero. Endavant.

Sr. Herrero:
Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Si no hi ha cap intervenció, passaríem a la 
votació directament.

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 la present proposta per unanimitat 
dels membres presents.

Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

12.- Aprovar l’adhesió a la declaració del moviment democràtic de dones i la xarxa 
de municipis lliures de tracta en el marc del dia internacional contra el tràfic de 
dones i nenes per a l’explotació sexual 

En aquest moment es troba absent de la sala de sessions la regidora Sra. Esther Espinosa 
García

DICTAMEN
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Atès que el 23 de setembre, es commemora el “dia internacional contra el tràfic de dones i 
menors per a l'explotació sexual, 

Atès que el Moviment Democràtic de Dones com a impulsora i co-coordinadora de la Xarxa 
de Municipis Lliures de Tracta instem a les institucions adherides a la Xarxa de Municipis 
Lliures de Tracta a que aprovin la següent declaració:

Des 2014, el 30 de juliol de cada any, es commemora el "Dia Mundial contra el Tràfic de 
Persones", per iniciativa de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) adoptada 
mitjançant la Resolució A / RES / 68/192 de l'Assemblea General. La Resolució reafirma 
les accions implementades per l'ONU i proposa un seguit de mesures per reforçar la lluita 
contra aquesta xacra i es vincula directament amb el compliment de l'Objectiu 5 de 
l'Agenda 2030 aprovada l'any 2015, per aconseguir l'equitat de gènere; el qual conté entre 
les seves metes, l'eliminació de totes les formes de violència contra dones i les nenes, 
incloses el tràfic i l'explotació sexual.
També el 23 de setembre se celebra el dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la 
tracta de persones que va ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra 
el Tràfic de Persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc a 
Dhaka, Bangla Desh, en gener de 1999.
El tràfic de persones és el comerç il·legal d'éssers humans amb propòsits d'esclavitud 
laboral, explotació sexual, mental, reproductiva, treballs forçats, mendicitat forçada, o 
qualsevol forma moderna d'esclavitud contra la voluntat i el benestar de l'ésser humà. És 
un delicte internacional de la humanitat i viola els drets humans de la persona atemptant 
contra la llibertat i la dignitat de les víctimes. Generalment inclou la captació i el transport 
il·legal de persones.
Tots els països estan afectats per la tracta, ja sigui com a lloc d'origen, trànsit o destinació 
de les víctimes. L'amenaça continua recaient principalment sobre dones i nenes,  que 
constitueixen aproximadament el 71% de les víctimes registrades.
Pel que fa a dones adultes, el 83% són víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, el 
13% per a la realització de treballs forçats i el 4% per altres raons.
Enfrontar aquesta forma de violència masclista tan greu requereix, en primer lloc, el 
compromís de tots els governs en la lluita contra aquesta forma d'explotació i de violència 
masclista tan extrema.

Per tot això, considerem que és imprescindible continuar treballant per una veritable 
transformació social i cultural en la qual es propiciï, fonamentalment, la igualtat i el 
respecte pels drets humans de totes les persones i una vida sense cap forma d'explotació 
o esclavitud.

Per això es proposa que el ple de l'ajuntament de Molins de Rei acordi el següent:

PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la Declaració del Moviment Democràtic de Dones i la Xarxa 
de Municipis lliures de Tracta en el marc del Dia Internacional contra el tràfic de dones i 
nenes per a l’explotació sexual.

SEGON.- Reafirmar-se en el seu compromís amb la xarxa de municipis lliures de tracta en 
la persecució de proxenetes i usuaris de la prostitució. Així com atendre i protegir les 
dones prostituïdes majoritàriament víctimes de xarxes de tràfic per a l'explotació sexual.

TERCER.- Promoure campanyes de conscienciació perquè el municipi sigui exemplar en 
el rebuig i la no complicitat en la mercantilització de el cos de les dones i menors.
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QUART.- Instar al govern de l'estat i de la Generalitat a què es legisli una llei integral 
contra la tracta que persegueixi i penalitzi a tots es el/les actors involucrats en cada etapa 
del circuit del tràfic i prostitució. En tant que tracta i prostitució no es poden dissociar, ja 
que hi ha tracta perquè hi ha prostitució i ha prostitució perquè hi ha demanda.
Una llei integral contra la tracta que atengui totes les dones prostituïdes perquè es 
garanteixin tots els seus drets com a ciutadanes i puguin accedir als mínims necessaris 
per tenir una vida digna (habitatge, ingrés mínim i treball garantit).

CINQUÈ.- Instar el govern de l'estat i de la Generalitat a que s'incorporin al currículum 
escolar l'educació per la igualtat per eradicar els rols de gènere que consoliden la 
desigualtat i l'educació sexual i afectiva entre persones lliures i iguals.

SISÈ.- Instar al govern de l'estat i de la Generalitat a què impulsin campanyes públiques 
permanents que promoguin la conscienciació per no seguir tolerant la violència contra les 
dones, joves, i infants ni la mercantilització dels seus cossos.

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

VUITÈ.- Notificar aquests acords a les entitats Moviment democràtic de Dones i a la Xarxa 
de Municipis Lliures de Tracta mitjançant els correus electrònics redlibretrata@gmail.com i 
mdmujeres@gmail.com.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I passaríem, ara sí, al punt 12 de l’ordre del dia...perdó, és que aquí el tema...passaríem a 
la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones. El punt 12, aprovar l’adhesió 
a la declaració del Moviment Democràtic de Dones i la Xarxa de Municipis Lliures de 
Tracta en el marc del Dia Internacional contra el tràfic de dones i nenes per explotació 
sexual. Sra. Jessica Revestido, endavant. 

Sra. Revestido:
Presenta el punt 12.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Núria Garriga, obrim el torn d’intervencions. Endavant.

Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tots els que ens esteu escoltant d’una manera o altra i els 
presents a la Sala de Plens. A Esquerra estem en contra de la tracta i estarem sempre a 
favor de totes les mesures que es facin per eradicar-la. Des del màxim respecte al 
Moviment Democràtic de Dones i des de l’opinió feminista que representen, no estem 
d’acord amb la frase que diu “en tant que tracta i prostitució no es poden dissociar ja que hi 
ha tracta perquè hi ha prostitució i hi ha prostitució perquè hi ha demanda”, no estem 
d’acord amb aquesta afirmació perquè la trobem categòrica i potser una mica, no sé si 
reduccionista. És un tema complex, cal actuar contra el tràfic de dones, nens i nenes 
destinades a la prostitució i explotació, cal combatre les màfies cal treballar per fer complir 
el que diu el Codi penal, sabem que no s’actua i la convivència amb les màfies ha estat 
tolerada durant anys. La prostitució no sempre té origen en la tracta i per això pensem que 
s’ha de dissociar. La nostra organització no és abolicionista com tampoc ho és una gran 
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part del moviment feminista. No podem barrejar els termes. Per això, des del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, proposaríem afegir dos 
punts més als acords. Un seria: instar al govern municipal per tal que impulsi un programa 
d’acompanyament i suport a la inserció al mercat de treball formal per aquelles persones 
que volen buscar alternatives laborals a la prostitució, amb especial atenció a les persones 
trans. I un altre seria: instar al govern municipal a impulsar un programa d’atenció, 
educació i distribució de material preventiu per a realitzar formacions de salut sexual i 
acompanyaments especialitzats, especialment per aquelles persones que exerceixen la 
prostitució al carrer. Si no es pot suprimir la frase ni incorporar els dos punts, optaríem per 
l’abstenció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sra. Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
Gràcies. EL 23 de setembre va ser el Dia Internacional contra el tràfic de dones i nenes per 
explotació sexual però també va ser el Dia Internacional de la visibilitat sexual i com a CUP 
creiem que també s’ha d’anomenar i donar-li el lloc que li correspon. Cal seguir visibilitzant 
totes aquelles persones que han decidit estimar com volen i ara llegiré el que hem escrit 
sobre la declaració. El tràfic de dones i nenes amb l’explotació sexual és una forma de 
violència masclista i una violació dels drets humans que vulnera, una vegada més, la seva 
llibertat, dignitat, seguretat i la seva pròpia vida. De forma urgent cal millorar la protecció de 
les persones en situació irregular. Les polítiques d’Europa de fronteres impedeix a les 
dones emprendre un projecte migratori autònom i les aboca a les màfies, explotació 
sexual, agressió física per part dels seus traficants i les que sobreviuen viuen amb 
seqüeles mentals i físiques  tota la resta de la seva vida. És per tot això que cal un 
compromís polític efectiu, capaç de lluitar contra el tràfic de dones i nenes reconeixent els 
seus drets i amb perspectiva feminista. Cal evitar l’estigmatització, la victimització, el 
paternalisme que aprofundeixen en la discriminació. La CUP apostem per a dissenyar 
polítiques públiques per a garantir la vida digna per a les dones i nenes en situació de tràfic 
i explotació sexual. Per tot això, votarem a favor de l’adhesió.

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

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres també votarem a favor i subscric tot el que han dit les companyes que 
han parlat de quin problema és aquest i a quin problema ens enfrontem i valoro molt 
positivament l’anunci que va fer la setmana passada la ministra d’Igualtat que va anunciar 
que lluitaran fèrriament contra la impunitat [Inintel·ligible, 01:11:42] i és d’aquestes coses 
que em fan molt orgullosa de tenir aquesta ministra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més torns d’intervencions? Doncs, si no n’hi ha cap, Sra. Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Gràcies a les companyes que han intervingut. Jo ja li he comentat abans a la Núria Garriga 
que parlava en nom d’Esquerra que, com a manifest que ens envia una xarxa, una entitats 
a la qual estem adherits, no modifiquem els punts. En qualsevol cas, el que ella, el que el 
seu grup volia afegir podria estar inclòs dintre de les campanyes de conscienciació o en 
qualsevol dels punts que aprovem, quant a atenció que podíem donar des del municipi a 
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aquestes dones. No tenim, no tinc dades aquí de les dones que poden estar dins d’aquesta 
violència com és la prostitució però ja us dic que des del SIAP no es deixa d’atendre cap 
dona en qualsevol situació de violència, sigui quina sigui. I els treballs d’acompanyament 
en inserció laboral o salut o el que sigui es fan, pues, això, sigui la violència que sigui. Res 
més. Gràcies.

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

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 5

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 14 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 14 vots a 
favor del PSC (5), JxM (4), la CUP (2), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1), i  4 
abstencions de ERC (4).

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

13.-a) Qüestió Sobrevinguda. Aprovació provisional del pla especial urbanístic per a 
la regulació de les activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a 
Molins de Rei.

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 6

JxM 4

ERC-AM 4
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CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda la present proposta per 18 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), CUP (2), Molins Camina-Podem (1) i  C’s (1), i 1 
vot en contra de MEC (1), la ratificació de la inclusió d’aquest punt.  

PROPOSTA

Vist l’informe jurídic emès en data 15 de setembre de 2020 per l’Assessora Jurídica de 
l’Àrea de SIT, la transcripció del qual és la següent: 

“ ASSUMPTE: Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de 
les activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei.

1. Justificació de l’informe

Aquest informe s’emet en el si de la tramitació de l’aprovació provisional del Pla Especial 
Urbanístic per a la regulació de les activitats d’incineració de residus, abocadors i 
crematoris a Molins de Rei, el qual respon a la necessitat de disposar d’un 
instrument de planejament que estableixi una regulació per prevenir els efectes 
negatius sobre la salut de la ciutadania i el medi ambient derivats de l’exercici 
d’aquestes activitats.

2. Antecedents 

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent que es va dur a terme el dia 29 
d’octubre de 2019, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la 
regulació de les activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei.

Aquest acord va ser publicat en el BOPB de data 31 d’octubre de 2019, en el diari El Punt 
Avui el dia 1 de novembre de 2019, en la web municipal el dia 30 d’octubre de 2019 (amb 
accés al Pla Especial i l’Informe Ambiental, així com el document comprensiu i el plànol de 
suspensió de llicències),, com consta en el Certificat de Secretaria del resultat de la 
informació pública de l’expedient, d’acord amb el qual dins d’aquest termini s’han presentat 
14 al·legacions (totes elles en idèntic sentit).       

S’han sol·licitat informes sectorials a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic i Oficina Catalana de Canvi Climàtic, a la Secretaria General de l’Esport –Consell 
Català de l’Esport-, al Departament de Salut Pública, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al 
Departament d’Educació, al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè emeti informe 
en matèria de medi ambient, a l’Agència de Residus de Catalunya, a la Subdirecció 
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General de Seguretat Industrial i al Departament d’Interior per a l’emissió d’informe en 
matèria de protecció civil.

A l’expedient hi consta l’Informe Ambiental.

Pel que fa als informes sol·licitats:

► En data 15 de gener de 2020 s’ha rebut informe de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, que s’emet amb les següents consideracions:

1.- L’estudi inicial estratègic del Pla especial conté a l’apartat 3. Relació amb altres plans i 
programes i a l’apartat 5.1. Objectius, criteris i obligacions ambientals predeterminades, les 
principals referències al marc planificador i legal internacional, europeu, estatal i català en 
matèria de canvi climàtic, amb especial referència a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic.

L’Oficina considera encertades aquestes referències, i considera que caldria incorporar la 
declaració d’emergència climàtica acordada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 
14 de maig d’enguany.

2.- També es valora positivament el fet que el Pla especial adopti com a objectiu ambiental 
la integració de mesures d’adaptació al canvi climàtic i la reducció d’emissions de GEH en 
les activitats regulades en el Pla especial, així com la necessitat de promoure l’ús eficient 
de l’energia i la correcta gestió de residus en les instal·lacions del Pla, en coherència amb 
el PAES.

3.- La Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, indica, en el seu art. 34.3, que en el 
marc del procés d’avaluació ambiental, els nous planejaments urbanístics i les seves 
modificacions incorporin una anàlisi quantitativa i descriptiva de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament, i 
també les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s’hi.

Així mateix, l’article 2.6 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, es modifica l’apartat 2 de 
l’article 21 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que passa a tenir la 
redacció següent:

“2. Els promotors de la planificació dels àmbits sectorials següents: agricultura, ramaderia, 
gestió forestal, pesca, energia, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, 
ocupació del domini públic marítim terrestre, utilització del medi marí, turisme, ordenació 
del territori urbà i rural, o dels usos del sòl; i els promotors dels projectes constructius de 
noves infraestructures de ports, aeroports, transport terrestre i ferroviari, energia, residus i 
aigua que es desenvolupin a Catalunya han d’incorporar, en el marc de l’avaluació 
ambiental estratègica de plans i en el marc de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes:

a)L’anàlisi de la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic d’acord amb 
el coneixement científic actual. Els estudis ambientals estratègics dels plans i els 
estudis d’impacte ambiental dels projectes han de preveure, quan així ho determini 
l’anàlisi de vulnerabilitat efectuat, mesures d’adaptació als impactes del canvi 
climàtic així com el seu seguiment i monitoratge.
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En el cas dels projectes constructius de noves infraestructures, aquesta anàlisi ha 
d’avaluar, almenys, l’impacte sobre la nova infraestructura de l’increment de la freqüència 
de fenòmens meteorològics extrems i, en cas que sigui pertinent –segons la tipologia 
d’infraestructura-, de la manca de subministraments.

b)L’avaluació de la seva contribució a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
inclòs el seu impacte sobre l’estoc de carboni i la capacitat d’embornal del territori 
afectat. Aquesta avaluació ha d’incloure, per a cada una de les alternatives 
considerades, una estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

En el cas dels projectes constructius de noves infraestructures, aquesta avaluació ha de 
tenir en compte la fase de construcció com la d’explotació.

c)En el cas dels plans l’abast dels quals sigui el conjunt de Catalunya, aquests han 
d’incloure també un objectiu de reducció d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle respecte a un any base de referència.

Aquesta obligació també és d’aplicació per a aquells plans amb un abast territorial més 
reduït però en els quals la participació de les seves emissions respecte del total de l’àmbit 
a Catalunya sigui significativa.”

Quant al compliment de l’article 21.2.a) referit a l’anàlisi de la seva vulnerabilitat davant els 
impactes del canvi, l’Oficina ha pogut observar que el Pla especial no conté cap referència 
a les projeccions climàtiques per a un horitzó proper i el possible impacte dels fenòmens 
meteorològics extrems o la manca de subministraments sobre les noves instal·lacions.

L’Oficina recomana consultar els principals informes tècnics de referència en la matèria 
(Escenaris del canvi climàtic del projecte ESCAT del Servei Meteorològic, Incidència del 
canvi climàtic en el risc d’inundació (ACA) i Tercer Informe sobre el canvi climàtic a 
Catalunya, i estudiar si l’àmbit del Pla especial veurà incrementada la seva vulnerabilitat.

Així mateix, es vol apuntar que durant el primer trimestre del 2020, el Servei Meteorològic 
de Catalunya presentarà, per encàrrec de l’Oficina, la regionalització estadística del clima a 
Catalunya. L’horitzó temporal de les projeccions climàtiques arribarà fins a 2050, a 1 km de 
resolució espacial, i analitzarà els escenaris RCP 4.5 i RCP 8.5.

Quant al compliment de l’article 21.2.b) referit a l’avaluació de la seva contribució a les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a cadascuna de les alternatives, l’Oficina 
ha constatat que el Pla no conté cap estimació de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle, ja que l’objecte del Pla és la regulació dels paràmetres urbanístics 
d’implantació de les activitats, i s’apunta que serà en el marc de l’avaluació d’impacte 
ambiental de projectes i en l’atorgament de llicències de les diferents activitats regulades, 
on es realitzarà aquesta avaluació de les emissions de GEH.

L’Oficina sol·licita que cal que aquesta previsió quedi recollida a la normativa que regula el 
Pla especial. Concretament, en els articles de condicionants generals per a la implantació 
de plantes d’incineració de residus, abocadors de residus i instal·lació d’incineració de 
cadàvers i de restes humanes.

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions derivades de la fase de construcció i 
del funcionament de les instal·lacions, tenint en compte també les emissions generades en 
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la recollida i el transport dels residus a les plantes de tractament o els requeriments i/o 
generació energètica de les plantes de tractament.

Pel que fa l’establiment d’un objectiu de reducció d’emissions, previst a l’article 21.2.c), es 
considera que aquest Pla especial no tindrà una incidència significativa.

Sobre les possibles mesures de reducció d’emissions de GEH, caldrà tenir present les 
determinacions de l’article 22 de la Llei de canvi climàtic Residus:

b) L’aplicació de la jerarquia següent pel que fa a les opcions de gestió de residus: la 
prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o 
qualsevol altre tipus de valorització i, finalment, l’eliminació.

c)El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, per a evitar-
ne la deposició en abocadors.

d)La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle dels abocadors i l’ús de combustible procedent de residus.

e)La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 
valorització de residus per a afavorir la creació d’una economia circular.

L’Oficina considera encertades les previsions del Pla Especial que indiquen que les noves 
instal·lacions que es puguin implantar al municipi hauran de ser projectades amb sistemes 
d’eficiència energètica i de reducció del consum d’aigua utilitzant les millors tècniques 
disponibles.

4.- Caldrà que l’estudi ambiental estratègic del Pla Especial indiqui que les instal·lacions 
d’eliminació i tractament de residus són les responsables del 5% de les emissions totals de 
GEH a Catalunya. Segons els darrers inventaris oficials d’emissions, l’any 2017, el sector 
va ser responsable de l’emissió de 2,5 milions de tones de CO2equivalent, vinculades a 
l’emissió de CH4 i N2O. L’activitat que més va contribuir a les emissions va ser la deposició 
de residus urbans als abocadors, responsable del 76% de les emissions.

L’Oficina també vol suggerir que per donar compliment a les determinacions de la Llei de 
canvi climàtic sobre el càlcul de l’impacte del Pla especial sobre les emissions, es consulti 
el document metodològic Guia per al càlcul de les emissions de GEH derivades de la 
gestió dels residus municipals elaborat per l’Oficina.

Així mateix, i ja que la documentació ambiental incorpora les dades de la diagnosi del 
municipi respecte a les emissions de GEH (fitxa 4.3.7 dades obtingudes del PAES segons 
la qual l’any 2005 el municipi emetia 292.605,54 tCO2eq), es proposa comparar les dades 
obtingudes de la implantació del Pla especial respecte els compromisos de reducció per a 
l’any 2020 de 42.740,76 tCO2 equivalents assumits per l’Ajuntament.

També caldrà comparar les dades respecte els inventaris desagregats per demarcacions, 
segons els quals, el sector de tractament i eliminació de residus va emetre a la demarcació 
de Barcelona 1.7 milions de tones de CO2eq l’any 2017.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic sol·licita que aquestes aportacions siguin tingudes en 
consideració.
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► En data 20 de gener de 2020 té entrada a l’Ajuntament l’informe d’esports emès pel 
Consell Català de l’Esport, que s’emet amb les següents conclusions i observació:

Conclusions

S’informa favorablement el Pla Especial Urbanístic per la regulació de les activitats 
d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de 
restes cadavèriques a Molins de Rei, des del punt de vista de la planificació esportiva, 
perquè les seves determinacions són compatibles amb el que s’estableix al punt 8.2.1 del 
PIEC, respecte que els equipaments esportius no han d’estar situats a una distància 
inferior a 200 m de focus molests o nocius com ara abocadors, depuradores descobertes i 
activitats industrials, agrícoles o ramaderes que produeixin fums, sorolls o males olors.

Observació

A data d’avui, no consta que l’Ajuntament de Molins de Rei hagi redactat el Mapa 
d’instal·lacions i equipaments (MIEM) del seu municipi, que és un dels instruments de 
desplegament del PIEC. Un dels objectius del MIEM és fer la diagnosi de les condicions 
urbanístiques de les instal·lacions esportives i quantificar les reserves de sòl necessàries 
per atendre les necessitats d’equipaments esportius en el seu horitzó de planificació. La 
redacció i aprovació del MIEM correspon a l’ajuntament respectiu, previ informe del Consell 
Català de l’Esport sobre l’adequació a les determinacions i les directrius del PIEC.

► En data 13 de febrer de 2020 té entrada a l’Ajuntament l’informe de salut pública emès 
pel Servei de Protecció de la Salut a Barcelona, que s’emet en sentit favorable, fent els 
següents recordatoris: 

En cas d’una futura ampliació del cementiri caldrà sempre tenir present que:

- A l’entorn del sòl del cementiri cal preservar una zona de protecció de 25 metres 
d’amplada, lliure de tota mena de construcció.

- A l’entorn del sòl del cementiri cal preservar una zona de protecció de 50 metres 
d’amplada, lliure d’habitatges plurifamiliars.

En el cas que el Pla especial afecti a la xarxa d’abastament d’aigua a la població i d’acord 
amb l’article 13 del Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano, cal sol·licitar un informe sanitari del projecte 
de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, xarxa d’abastament o xarxa de 
distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit de la xarxa de distribució o 
remodelació d’un existent.

► En data 14 de febrer de 2020, s’emet i remet a l’Ajuntament informe signat per la Cap 
de la Secció d’Obres i Manteniment Baix Llobregat –Serveis Territorials d’Educació-, en 
sentit favorable en allò que fa referència a les competències del Departament d’Educació 
respectant la normativa relativa al punt 2.2. en els seus articles 14, 18 i 22 on s’estableixen 
les distàncies entre els focus emissors i els espais vulnerables. En aquest cas centres 
educatius.
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► En data 20 de febrer de 2020 té entrada a l’Ajuntament l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que s’ha emès amb les següents consideracions i conclusió:

Consideracions

Segons la versió provisional de la PEF (Planificació de l’Espai Fluvial) hi ha finques a la 
zona urbana consolidada de Molins de Rei i afectades per la inundabilitat de la riera de 
Vallvidrera i de Sant Bartomeu.

Segons les dades disponibles per aquesta Agència, hi ha parcel·les industrials qualificades 
segons el planejament urbanístic vigent amb clau 22a afectades per una inundabilitat de 
Zona de Flux Preferent.

El Reglament de Domini Públic Hidràulic disposa en l’article 9.ter.c) que no es podran 
autoritzar “les noves instal·lacions que emmagatzemin, transformin, manipulin, generin o 
aboquin productes que resultin perjudicials per la salut humana i l’entorn (sòl, aigua, 
vegetació i fauna) com a conseqüència del seu arrossegament, dilució o infiltració, en 
particular estacions de subministrament de carburant, depuradores industrials, magatzem 
de residus, instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió”.

Es considera que les activitats d’abocador i incineració de residus (les zones d’acumulació 
de residus) no és compatible la seva implantació en zona de flux preferent (ZFP).

Per la delimitació de les finques afectades per la zona de flux preferent es tindrà en 
consideració si els accessos a la mateixa es troben en ZFP.

Conclusió

En relació a les competències de l’Agència Catalana de l’Aigua s’informa que cal modificar 
la proposta del planejament urbanístic ja que es permeten emmagatzemar residus en Zona 
de Flux Preferent.

Es considera que s`hauria de modificar la proposta de planejament de forma que s’exclogui 
les activitats d’abocador i incineració de residus en la zona de flux preferent. En canvi dins 
de les zones inundables per 500 anys de període de retorn es podrien permetre aquests 
usos amb restriccions (mesures d’evitar la inundació, plans d’autoprotecció i presentació 
de la Declaració Responsable d’Inundabilitat).

► En data 13 d’abril de 2020 té entrada a l’Ajuntament l’informe emès pels serveis tècnics 
del Departament de Gestió d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya, en el 
que es fan les següents consideracions i s’emet la següent conclusió:

Consideracions:

a)Consideracions del departament d’Avaluació d’activitats de l’Agència de Residus de 
Catalunya

D’acord amb la documentació avaluada per a l’aprovació inicial del present pla especial 
urbanístic, al municipi de Molins de Rei no s’admetran les activitats d’incineració de 
residus, d’abocadors i crematoris fora d’uns perímetres establerts en base a la qualificació 
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d’usos del sòl i distàncies a zones vulnerables, llocs de permanència de persones, zones 
residencials o contigüitat de l’emplaçament amb zona residencial.

Cal destacar que l’actual redacció de l’aprovació inicial del present pla especial urbanístic 
restringiria la implantació d’activitats d’incineració de residus i es prohibirien els dipòsits 
controlats de residus al sòl urbà del municipi.

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, defineix el tractament com “l’operació o conjunt d’operacions de 
canvi de característiques físiques, químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o 
neutralitzar les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies 
valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o afavorir-ne la disposició del rebuig.”

Per tant, no considerem oportunes les restriccions proposades en aquest planejament atès 
que prohibirien o dificultarien tots els tractaments de residus amb tractaments tèrmics i 
disposició de residus que puguin ajudar a preservar o millorar la qualitat de l’entorn. 
Aquestes activitats són admissibles sempre que compleixin amb la normativa reguladora 
vigent i amb les millors tècniques disponibles.

Així doncs, els perímetres contemplats a la documentació avaluada de l’aprovació inicial 
del present pla especial urbanístic s’han de poder modificar en funció de les 
característiques de l’activitat proposada, de les condicions medi ambientals de l’entorn on 
es vulguin instal·lar les activitats (condicions climàtiques, orogràfiques, geològiques, 
visuals, etc), de les millors tècniques disponibles i de les mesures correctores que adoptin 
les activitats a realitzar.
En aquest sentit, considerem que en aquest planejament s’hauria de preveure una clàusula 
que estableixi: “aquestes restriccions d’implantació podran ser modificades en funció de les 
condicions mediambientals de l’entorn, de les millors tècniques disponibles i de les 
mesures correctores que adoptin les activitats a realitzar”.

b)Altres consideracions

- Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu tractament, d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol 
de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

- Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats 
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminants.

- Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin 
generar en el desenvolupament de les actuacions d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol 
de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

- En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment 
amb contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 
de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
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aplicables als treballs amb risc d’exposició a amiant, així com al Decret 93/1999, de 
6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquests residus es gestionaran 
en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

- Tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit del present 
planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

Conclusions: 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’informa favorablement l’aprovació inicial del Pla 
especial urbanístic de regulació de les activitats d’incineració de residus, abocadors i 
crematoris, al TM de Molins de Rei, sempre i quan es tinguin en compte les consideracions 
del present informe.

Pel que fa a les al·legacions:

El què consta en aquests moments dins l’expedient sobre al·legacions presentades és el 
següent:

1.- Instància presentada en data 24 de desembre de 2019, ID Registre: E/008750-2019, a 
la que s’acompanya escrit, amb les següents al·legacions:

Primera.- Arbitrarietat i inadequació de les distàncies de seguretat establertes per als 
crematoris per garantir la salut pública, especialment les emissions de mercuri.

El Pla Especial aprovat inicialment reconeix que els forns crematoris són una font real i 
demostrable de contaminació atmosfèrica incompatible amb els usos residencials per tal i 
com exposa les persones a contaminació de metalls, metal·loides i substàncies d’alt risc 
sanitari.

Confirma així el que vàrem posar de manifest en els nostres escrits d’al·legacions en 
oposició al projecte de forn crematori en el tanatori situat al carrer Rector Colom, 1, 
presentat per Mèmora l'any 2018, per l’absoluta incompatibilitat d’aquest tipus 
d’instal·lacions amb l’ús residencial, propi dels habitatges preexistents veïns del barri 
residencial de Riera Nova, molts d’ells annexes al tanatori.

En conseqüència, el Pla Especial regula aquesta activitat de forma conjunta amb les 
d’incineració de residus i d’abocadors de residus, a la vista de la incidència que totes elles 
poden tenir en la salut dels habitants i el medi ambient de Molins de Rei.

L’objecte principal del Pla és la regulació de les tres activitats en relació amb la seva 
ubicació i la seva compatibilitat amb els usos adjacents. Així, el Pla especial determina en 
quins sòls es podran implantar les activitats i efectua una proposta d’ordenació que parteix 
de l’establiment d’una distància mínima entre l’emplaçament d’aquests usos i els nuclis 
habitats (zones residencials) i d’altres espais vulnerables (residències de la tercera edat, 
centres sanitaris i educatius, parcs infantils o instal·lacions esportives.

Tanmateix, però, la proposta de regulació de les activitats d’incineració de residus i 
d’abocador de residus (articles 13 a 16 i 17 a 20, respectivament, de les Normes 
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urbanístiques del Pla) és notòriament diferenciada de la relativa a l’activitat d’incineració de 
cadàvers i restes humanes (articles 21 a 24), de forma clarament injustificada.

Així, no motiva que mentre que la implantació de l’activitat d’incineració o els abocadors de 
residus haurà de fer-se necessàriament en sòl industrial (clau 22a), la cremació de 
cadàvers es pugui dur a terme, segons la previsió del document aprovat inicialment, també 
en sòl destinat a equipaments, bé siguin equipaments de nova creació i àmbit local (clau 
7b) com de nova creació i interès supralocal o metropolità (clau 7c).

Per altra banda, tampoc no justifica que en el cas dels crematoris, la distància entre el 
focus emissor i els espais vulnerables (zones residencials, residències de la tercera edat, 
centres sanitaris i educatius, parcs infantils o instal·lacions esportives) hagi de ser sempre 
superior a 250 metres, mentre que les altres activitats objecte de regulació pel pla especial 
–la incineració i abocament de residus, respectivament- únicament es pugui instal·lar al 
doble de distància, amb una separació mínima de 500 metres entre els focus emissors i els 
espais vulnerables, quan diversos informes sobre els efectes sobre la salut humana els 
estudien de forma conjunta i els equiparen, encara que els elements emesos siguin 
diferents.

Així, entre d’altres, a l’Adverse pregnancy outcomes aroung incinerators and crematoriums 
in Cumbria, North West England, T.J.B. Dummer, H.O. Dickinson, L. Parker j. Epideminol 
Communiu Health 3004, va estudiar el risc de mort fetal, mort neonatal i anomalia 
congènita legal entre els nadons de mares que varen viure a prop d’incineradores i 
crematoris a una regió d’Anglaterra entre els anys 1956 i 1993. Aquest estudi va identificar 
un augment del risc d’anomalies congènites letals en relació amb la proximitat a les 
incineradores i un major risc de mort fetal i anencefàlia en relació amb la proximitat als 
crematoris.

En aquest sentit, cal recordar que, segons estableix l’article 23 del Pla Especial, tant els 
crematoris com les plantes incineradores de residus són considerades instal·lacions del 
mateix grup –grup A- en el Catàleg d’activitats potencialment contaminadores de 
l’atmosfera actualitzat mitjançant el Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, mentre que els 
abocadors estan inclosos en el grup B.

Les activitats incloses en el grup A estan subjectes a uns requisits de control d’emissions 
més exigents que les incloses en el grup B (article 13.2 de la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera) donada la seva major perillositat 
contaminadora.

Per altra banda, les activitats dels grups A i B estan sotmeses al règim d’autorització 
administrativa, a diferència de les del grup C, de menor risc contaminador, sotmeses a 
simple notificació.

La naturalesa anàloga de les tres activitats regulades, en què, inclús, la cremació de 
cadàvers és considerada de major potencial contaminant que l’abocament de residus, 
determina la manca de justificació de la diferenciació en el règim de distàncies proposat, ja 
que, en el seu cas, tenen més semblances, inclús des d’un punt de vista estrictament legal, 
com s’ha vist, les activitats d’incineració –de residus i de cadàvers- que la d’abocament.

També resta sense justificació l’argumentació efectuada en el seu dia per aquest 
Ajuntament en el sentit que la distància de 250m prevista per als crematoris resultava de la 
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circumstància de què l’adopció d’una distància superior respecte els espais vulnerables 
suposaria la impossibilitat de la seva implantació efectiva al terme municipal de Molins de 
Rei, esdevenint contrària a Dret, tota vegada s’ha adoptat la distància de 500m per a 
abocadors i incineradores de residus.

Cal remarcar, per altra banda, que tant el Pla aprovat inicialment com el seu informe 
ambiental negligeixen de forma absoluta l’acció dels crematoris com a fonts d’emissió de 
metalls, especialment mercuri, reconeguda per tant per la Comissió Europea (Decisió de la 
Comissió de 16 de gener de 2001 -2001/118/CE-) com per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) i en el conveni OSPAR. Al Regne Unit, un estudi del Departament de medi 
ambient, alimentació i afers rurals –DEFRA- de 2016 determinà que un 16% de la 
contaminació aèria per mercuri provenia de les cremacions.

Les emissions de mercuri, atenent que corresponen a 1,49 grams/cremació, en l’estimació 
municipal màxima de 200 cremacions anuals, ascendirien a 298 grams/any. Aquesta 
quantitat equival a les emissions de mercuri de molts anys de trànsit de l’autopista A-7 
(entre 17-25 gr/any).

El mercuri, com és sabut, és un contaminant extraordinàriament tòxic i perillós per al medi 
ambient i per a la salut humana, tant de forma immediata com a mitjà termini. No es 
considera que existeixi un valor-llindar per sota del qual no hi hagi efectes per a la salut 
humana. No desapareix del medi ambient i tant el mercuri com els components del mercuri 
tenen efectes tòxics greus en el sistema nerviós, els ronyons i el sistema cardiovascular, 
amb afectacions al sistema respiratori, al gastrointestinal, l’hematològic, l’immunitari i el 
reproductiu.

Els sistemes d’òrgans en desenvolupament (com el sistema nerviós en el fetus) són els 
més sensibles als efectes tòxics de mercuri. Entre d’altres, el Mount Sinai study: Public 
Health and economic consequences of Methyl Mercury Toxicity to the Developing Brain, 
Feb.28, 2005, que ha estimat que entre 300.000 i 600.000 nens nascuts cada any pateixen 
pèrdues d’intel·ligència degudes a l’exposició directa al mercuri. Les persones amb 
malalties hepàtiques, renals, pulmonars i del sistema nerviós corren un major risc de patir 
els efectes tòxics del mercuri.

El mercuri és un metall extremadament volàtil, que pot viatjar llargues distàncies per 
l’atmosfera, on hi resideix per períodes de temps elevats, d’entre 6 mesos i 2 anys, Per 
tant, resulta absolutament injustificat i arbitrari que el Pla especial prevegi una distància de 
seguretat inferior a l’establerta per a les incineradores i abocadors.

També ho és que no s’aprofundeixi en l’estudi de l’abast de les instal·lacions regulades en 
el context d’un municipi i d’una comarca altament contaminats, en què es valorin, entre 
d’altres, les emissions de mercuri provocades per les plantes cimenteres existents.

De tot l’exposat resulta que el règim de distàncies del Pla Especial és arbitrari per la 
diferenciació mancada de justificació objectiva entre les separacions mínimes establertes 
entre focus emissosrs i els espais vulnerables per a incineradors i abocadors per una 
banda (500m) i per a crematoris (250m); la regulació plantejada és absolutament 
insuficient per garantir la seguretat en termes de salut pública, donada la volatilitat del 
mercuri i d’altres elements emesos.
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El Pla Especial no garanteix, per tant, de forma adequada, el dret a la protecció de la salut 
que reconeix l’article 43 de la Constitució i vulnera el principi de precaució establert a 
l’article 3.d) de la Llei General de Salut Pública de 2011, per la qual cosa cal que 
s’homologuin les distàncies entre els focus emissors i els espais vulnerables a 500m en 
totes les activitats regulades, modificant l’article 22 en aquest sentit, prèvia ampliació de 
l’estudi ambiental que justifiqui la suficiència d’aquesta distància de seguretat respecte 
l’emissió de metalls, especialment el mercuri.

Altrament, i d’acord amb a l’establert a l’article 3 de la Llei General de Salut Pública que 
determina que les Administracions Públiques estan subjectes al principi de precaució, que 
estableix que l’existència d’indicis fonamentats d’una possible afectació greu de la salut de 
la població determina el cessament, la prohibició o la limitació de l’activitat sobre la qual 
concorrin, aquest Ajuntament haurà de proveir les mesures corresponents perquè 
aquestes activitats no es puguin dur a terme en el nostre municipi.

Segona.- Sobre la concreció de la ubicació, del tipus i les condicions edificatòries de 
l’equipament crematori: necessitat de formulació i tramitació d’un pla especial.

L’article 22 del Pla Especial preveu la possibilitat que els crematoris s’ubiquin en el sòl 
destinat  a equipaments (clau 7), tant de nova creació i àmbit local (7b) com de nova 
creació d’interès supralocal o metropolità (7c).

No concreta, per tant, la ubicació futura del crematori que es pretenia ubicar en el tanatori 
existent, que s’haurà de determinar, per tant, mitjançant un pla especial, d’acord amb 
l’establert als articles 215 i 217 de les Normes Urbanístiques  del Pla General Metropolità 
(NNUU PGM), que determinen que la concreció del tipus d’equipament d’un determinat sòl 
qualificat de sistema d’equipament i l’establiment de les condicions d’edificació s’ha 
d’efectuar mitjançant un Pla Especial.

La necessitat del Pla Especial resulta reforçada quan, el tipus d’equipament que es vol 
implantar no està previst expressament a la regulació del Pla General Metropolità de 1976, 
com és el cas del crematori.

Per evitar equívocs, l’article 22 del Pla Especial hauria de fer remissió expressa a 
l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
(NNUU PGM).

La tramitació del  Pla especial, amb la seva submissió a informació pública permet, a més, 
el compliment del dret de participació de la ciutadania en la presa de decisions en 
projectes amb impacte en el medi ambient prevista a l’article 6è a 8è del Conveni de 
Aarhus –el Conveni sobre accés a la informació, participació del públic en la presa de 
decisions i accés a la justícia en matèria de medi ambient-, ratificat per Espanya el 15 de 
desembre de 2004, dret que altrament resultaria vulnerat, si es procedís a la tramitació 
d’un expedient només amb els propietaris limítrofs.

La normativa del Pla Especial hauria de preveure, per tant, el procediment per a dur a 
terme aquesta participació en el cas de les altres dues activitats regulades, els abocadors i 
les incineradores de residus, a desenvolupar en sòl industrial (clau 22).

2.- Escrit presentat en data 27 de desembre de 2019, registre d’entrada núm. 2019024359, 
amb idèntiques al·legacions a l’anterior.:
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3.- Escrit presentat en data 27 de desembre de 2019, registre d’entrada núm. 24360, en 
idèntic sentit que els anteriors.

4.- Escrit presentat en data 27 de desembre de 2019, registre d’entrada núm. 2019024375, 
en idèntic sentit que els anteriors.

5.- Escrit presentat en data 28 de desembre de 2019, ID Registre E/008787-2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.

6.- Escrit presentat en data 30 de desembre de 2019, registre d’entrada núm. 2019024484, 
també en idèntic sentit que els anteriors.

7.- Escrit presentat en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008890-2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.

8.- Escrit presentat en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008887.2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.

9.- Escrit presentat en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008889-2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.

10.- Escrit presentat en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008886-2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.

11.- Instància presentada en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008885-2019, 
en idèntic sentit que els anteriors.

12.- Escrit presentat en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008883-2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
13.- Escrit presentat en data 31 de desembre de 2019, ID Registre: E/008855-2019, en 
idèntic sentit que els anteriors.

14.- Escrit presentat en data 2 de gener de 2020, registre d’entrada núm. 2020000124, en 
idèntic sentit que els anteriors.

En data 4 de setembre de 2020, ID Registre: REG_ENTRADA/2020015372, LAVOLA 1981 
SAU, empresa contractada per l’Ajuntament de Molins de Rei per a la redacció del 
document de Pla Especial per a la regulació de les activitats d’incineració de residus, 
d’abocadors i crematoris a Molins de Rei, lliuren la següent documentació: 1) Pla especial; 
2) Informe ambiental; 3) Document comprensiu; 4) Informe informació pública.

D’acord amb l’informe de resposta a les al·legacions i informes sectorials rebuts durant el 
procés d’informació pública, emès per LAVOLA:

Pel que fa als informes sectorials:
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1.- Resposta a l’informe de la Direcció General de Qualitat ambiental i canvi climàtic i 
de l’Oficina catalana de canvi climàtic:

A la consideració:

“L’estudi incial estratègic del Pla especial conté a l’apartat 3. Relació amb altres plans i 
programes i a l’apartat 5.1. Objectius, criteris i obligacions ambientals predeterminades, les 
principals referències al marc planificador i legal internacional, europeu, estatal i català en 
matèria de canvi climàtic, amb especial referència a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi 
climàtic.

L’Oficina considera encertades aquestes referències i considera que caldria incorporar la 
declaració d’emergència climàtica acordada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 
14 de maig d’enguany.”

Es respon (resposta integrada en l’informe ambiental):

“Entenem que l’informe parla d’un “estudi inicial estratègic” si bé es tracta d’un informe 
ambiental segons disposa la normativa del TRLU en aquest cas, el què s’explica a l’apartat 
1.1 de l’informe ambiental.

A l’apartat 5.1. Objectius, criteris i obligacions ambientals predeterminades, s’incorpora la 
Declaració d’emergència climàtica acordada pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 
14 de maig de 2020.”

A la consideració:

“L’article 2.6 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, es modifica l’apartat 2 de l’art. 
21 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Quant a l’art. 21.2.a) referit a 
l’anàlisi de la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi, l’Oficina ha pogut observar 
que el Pla especial no conté cap referència a les projeccions climàtiques per a un horitzó 
proper i el possible impacte dels fenòmens meteorològics extrems o la manca de 
subministraments sobre les noves instal·lacions.

L’Oficina recomana consultar els principals informes tècnics de referència en la matèria 
[Escenaris de canvi climàtic del projecte ESCAT del Servei Meteorològic, Incidència del 
canvi climàtic en el risc d’inundació [ACA] i Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a 
Catalunya] i estudiar si l’àmbit del Pla especial veurà incrementada la seva vulnerabilitat.

Així mateix, es vol apuntar que durant el primer trimestre del 2020, el Servei Meteorològic 
de Catalunya presentarà, per encàrrec de l’Oficina, la regionalització estadística del clima a 
Catalunya. L’horitzó temporal de les projeccions climàtiques arribarà fins a 2050, a 1 km de 
resolució espacial, i analitzarà els escenaris RCP 4.5. i RCP 8.5.”

Es respon:

S’han consultat els informes tècnics recomanats i s’han inclòs les principals conclusions 
d’aquests:
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- A l’apartat 1.4.3.6. Informes tècnics de referència en matèria de canvi climàtic, del 
Pla especial.

- A l’apartat 4.3.6. de l’informe ambiental on s’analitzen els efectes derivats del canvi 
climàtic.

A la consideració: 

“L’article 2.6 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, es modifica l’apartat 2 de 
l’article 21 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Quant al compliment de 
l’article 21.2.b) referit a l’avaluació de la seva contribució a les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle per a cadascuna de les alternatives, l’Oficina ha constatat que el Pla no 
conté cap estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ja que l’objecte del 
Pla és la regulació dels paràmetres urbanístics d’implantació de les activitats, i s’apunta 
que serà en el marc de l’avaluació d’impacte ambiental de projectes i en l’atorgament de 
llicències de les diferents activitats regulades, on es realitzarà aquesta avaluació de les 
emissions de GEH.

L’Oficina sol·licita que cal que aquesta previsió quedi recollida a la normativa que regula el 
Pla especial. Concretament, en els articles de condicionants generals per a la implantació 
de plantes d’incineració de residus, abocadors de residus i instal·lacions d’incineració de 
cadàvers i de restes humanes.

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions derivades de la fase de construcció i 
del funcionament de les instal·lacions, tenint en compte també les emissions generades en 
la recollida i transport dels residus a les plantes de tractament o els requeriments i/o 
generació energètica de les plantes de tractament.”

Es respon:

- En el document de Pla especial, s’ha incorporat als articles 11, 15 i 19 de 
Condicionants generals que han de complir les plantes d’incineració, els abocadors 
i els crematoris respectivament, el següent: 

“Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions”, i en el cas de 
les incineradores i abocadors, s’afegeix “tenint en compte també les emissions generades 
en la recollida i transport de residus a les plantes de tractament o els requeriments i/o 
generació energètica de les plantes de tractament”.

- En l’informe ambiental, s’incorpora a l’apartat 8 Mesures ambientals a incorporar al 
Pla especial.

A la consideració:

“Sobre les possibles mesures de reducció d’emissions de GEH, caldrà tenir present les 
determinacions de l’article 22 de la Llei de canvi climàtic;

Residus:
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b)L’aplicació de la jerarquia següent pel que fa a les opcions de gestió de residus: la 
prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica 
o qualsevol altre tipus de valorització i, finalment, l’eliminació.

c)El foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, per evitar-ne 
la deposició en abocadors.

d)La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle dels abocadors i l’ús de combustible procedent de residus.

e)La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 
valorització de residus per afavorir la creació d’una economia circular.”

Es respon:

- S’incorpora al Capítol VIII Mesures preventives, article 22 del Pla Especial.

- S’incorpora al capítol 8 de l’Informe ambiental. Mesures ambientals a incorporar en el 
Pla especial.

A la consideració:

“Caldrà que l’estudi ambiental estratègic del Pla especial indiqui que les instal·lacions 
d’eliminació i tractament de residus són les responsables del 5% de les emissions totals de 
GEH a Catalunya. Segons els darrers inventaris oficials d’emissions, l’any 2017, el sector 
va ser responsable de l’emissió de 2,5 milions de tones de CO2 equivalent, vinculades a 
l’emissió de CH4 i N20. L’activitat que més va contribuir a les emissions va ser la deposició 
de residus urbans als abocadors, responsable del 76% de les emissions.”

Es respon:

S’incorpora a la introducció de l’Informe ambiental (que és el document ambiental que 
acompanya al Pla especial, no l’estudi ambiental estratègic que cita l’informe de l’OCCC), 
en el moment en que s’explica la problemàtica derivada de les activitats que el Pla especial 
pretén regular. També s’incorpora a l’apartat 3.4.6. Efectes derivats del canvi climàtic.

A la consideració:

“L’Oficina també vol suggerir que per donar compliment a les determinacions de la Llei de 
canvi climàtic sobre el càlcul de l’impacte del Pla Especial sobre les emissions, es consulti 
el document metodològic Guia per al càlcul de les emissions de GEH derivades de la 
gestió dels residus municipals elaborats per l’Oficina.

Així mateix, i ja que la documentació ambiental incorpora les dades de la diagnosi del 
municipi respecte a les emissions de GEH (fitxa 4.3.7 dades obtingudes del PAES segons 
la qual l’any 2005 el municipi emetia 292.605,54 TCO2 eq) es proposa comparar les dades 
obtingudes de la implantació del Pla especial respecte els compromisos de reducció per a 
l’any 2020 de 42.740,76 TCO2 eq assumits per l’Ajuntament.
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També caldrà comparar les dades respecte els inventaris desagregats per demarcacions, 
segons els quals, el sector de tractament i eliminació de residus va emetre a la demarcació 
de Barcelona 1,7 milions de tones de CO2 eq l’any 2017.”

Es respon:

En l’Informe Ambiental s’ha fet una estimació de les emissions de CO2 associades a la 
incineració de residus i abocadors, que s’ha inclòs a l’apartat 7.1 “Estimació de l’impacte 
ambiental del Pla sobre les emissions”. Per al cas dels crematoris, no s’ha pogut fer 
l’estimació per manca de dades estandarditzades i el Pla especial ja preveu que sigui en el 
marc dels projectes per a l’obtenció de les llicències de cada activitat, on caldrà avaluar les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle derivades de les fases de construcció i 
funcionament de les instal·lacions.

2.- Resposta a l’informe del Consell Català de l’Esport.

En tant que l’informe es favorable, no es fan consideracions.

3.- Resposta a l’Informe de la Secretaria de Salut Pública

En tant que la ubicació dels cementiris no és objecte del Pla Especial, no s’incorporen les 
consideracions respecte la seva ubicació.

Pel que fa a l’afectació a la xarxa d’abastament d’aigua, s’ha incorporat la recomanació als 
articles 11, 15 i 19 de Condicionants generals que han de complir les plantes d’incineració, 
els abocadors i els crematoris, respectivament.

4.- Resposta a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua

En el document del Pla Especial s’han modificat els articles 10, 14 i 18 de la Normativa, de 
manera que s’exclouen aquestes activitats a les zones de flux preferent definides pel Reial 
decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini públic 
hidràulic, així com la possibilitat de situar-les en zona inundable per T500 amb restriccions.

En l’Informe ambiental s’incorpora una referència a aquesta exclusió a l’apartat 7 
Descripció i avaluació de les repercussions significatives de l’ordenació proposada i 
s’incorpora també a l’apartat 8 de Mesures ambientals.

5.- Resposta a l’informe del Departament d’Educació

En tant aquest es favorable tampoc es fan consideracions.

6.- Resposta a l’informe de l’Agència de Residus

A les consideracions del Departament d’Avaluació d’activitats de l’Agència de Residus de 
Catalunya:

“D’acord amb la documentació avaluada per a l’aprovació inicial del present pla especial 
urbanístic, al municipi de Molins de Rei no s’admetran les activitats d’incineració de 
residus, d'abocadors i crematoris fora d’uns perímetres establerts en base a la qualificació 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 66/131

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

d’usos del sòl i distàncies a zones vulnerables, llocs de permanència de persones, zones 
residencials o contigüitat de l’emplaçament amb zona residencial.

Cal destacar que l’actual redacció de l’aprovació inicial del present Pla especial urbanístic 
restringiria la implantació d’activitats d’incineració de residus i es prohibirien els dipòsits 
controlats de residus al sòl urbà del municipi.

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, defineix el tractament com “l’operació o conjunt d’operacions de 
canvi de característiques físiques, químiques o biològiques d’un residu per tal de reduir o 
neutralitzar les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o substàncies 
valoritzables, facilitar-ne l’ús com a font d’energia o afavorir-ne la disposició del rebuig.”

Per tant, no considerem oportunes les restriccions proposades en aquest 
planejament atès que prohibirien o dificultarien tots els tractaments de residus amb 
tractaments tèrmics i disposició de residus que puguin ajudar a preservar o millorar 
la qualitat de l’entorn. Aquestes activitats són admissibles sempre que compleixin 
amb la normativa reguladora vigent i amb les millors tècniques disponibles.

Així doncs, els perímetres contemplats a la documentació avaluada de l’aprovació inicial 
del present pla especial urbanístic s’han de poder modificar en funció de les 
característiques de l’activitat proposada, de les condicions medi ambientals de l’entorn on 
es vulguin instal·lar les activitats (condicions climàtiques, orogràfiques, geològiques, 
visuals, etc.), de les millors tècniques disponibles i de les mesures correctores que adoptin 
les activitats a realitzar.

En aquest sentit, considerem que en aquest planejament s’hauria de preveure una clàusula 
que estableixi: “aquestes restriccions d’implantació podran ser modificades en funció de les 
condicions mediambientals de l’entorn, de les millors tècniques disponibles i de les 
mesures correctores que adoptin les activitats a realitzar.”

Es respon: 

El nou Pla Territorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 
[PINFRECAT20] estableix en el punt 6.2 del document del programa, els criteris per a la 
localització de les noves infraestructures de residus, d’entre els criteris favorables 
“estableix una distància mínima respecte als nuclis habitats per a noves instal·lacions de 
1.000 m”, sempre que es respectin els criteris condicionants en relació a garantir la 
compatibilitat de la nova infraestructura amb els usos existents i l’entorn, i alhora la 
protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

Per tant, les determinacions del present Pla Especial que estableix una distància mínima 
de 500 m dels nuclis urbans i zones sensibles per a les infraestructures de residus, es 
troba en coherència amb les determinacions del planejament sectorial vigent, sempre que 
es garanteixin els criteris condicionants que estableix el PINFRECAT 20 o el planejament 
sectorial vigent en cada moment.

Per això, no es considerar oportú incorporar la clàusula proposada, si bé s’ha incorporat, 
als articles 10 i 14 del Pla especial el següent:
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“Els establiments destinats específicament a la deposició/incineració de residus de 
qualsevol naturalesa han d’instal·lar-se sempre de manera que la distància entre aquests i 
els espais vulnerables [zones residencials, residències de la tercera edat, centres sanitaris 
i educatius, parcs infantils o instal·lacions esportives] afectats per les claus urbanístiques 
que figuren a l’article 7, no sigui inferior a 500 m, i sempre que es compleixin els criteris 
i determinacions del planejament sectorial i la legislació vigent en matèria de 
residus. En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de canvis en els procediments 
caldria tramitar un MP del present Pla per adaptar-se a aquesta nova situació.”

A la consideració:

“Fomentar la correcta gestió dels residus municipals i facilitar la disponibilitat 
d’instal·lacions adequades per al seu tractament, d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus”

Es respon:

- A l’article 22 del Pla Especial Mesures generals per a la reducció i gestió dels residus 
generats per les activitats on s’inclou: “El foment de la correcta gestió dels residus 
municipals i, en concret, de la recollida selectiva, especialment de la matèria 
orgànica, per a evitar-ne la deposició en abocadors”.

- A l’apartat 8 de l’Informe ambiental “Mesures ambientals a incorporar en el Pla 
especial”, es proposa incorporar a l’article 22 de Mesures generals per a la reducció 
i gestió generats per les activitats el següent: “Per altra banda, es fomentarà la 
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 
1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus”.

A la consideració: 

“Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats 
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto 9/2015, 
de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del 
sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats”.

Es respon:

- En els articles 11 i 15 del Pla especial relatius als Condicionants generals de les 
instal·lacions d’incineració de residus i abocadors respectivament, s’inclou la 
consideració següent: “El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al 
compliment del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminants”.

- La mateixa condició s’incorpora a l’apartat 8 de l’Informe Ambiental “Mesures 
ambientals a incorporar en el Pla Especial”, com a mesura ambiental preventiva i 
correctora dels possibles impactes ambientals derivats del Pla Especial.
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A la consideració:

“Gestionar els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar 
en el desenvolupament de les actuacions d’acord amb la normativa vigent en matèria de 
residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009,  pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus”.

Es respon:

- A l’article 23 del Pla Especial, relatiu a les Mesures preventives generals per a la fase 
d’obres de les activitats regulades pel Pla Especial s’afegeix aquesta consideració: 
“Els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar en 
el desenvolupament de les actuacions s’hauran de gestionar d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 
1/2009 de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus”.

- En l’informe ambiental també s’incorpora la consideració a l’aparta 8 “Mesures 
ambientals a incorporar en el Pla Especial”, com a mesura ambiental preventiva i 
correctora dels possibles impactes ambientals derivats del Pla Especial.

A la consideració:

“En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb 
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, de 31 de març,  pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya”.

Es respon:

- A l’article 23 del Pla Especial, relatiu a les Mesures preventives generals per a la fase 
d’obres de les activitats regulades pel Pla Especial, s’afegeix aquesta consideració: 
“En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de 
fibrociment amb contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 
396/2006, de 31 de març,  pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. Aquests 
residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya”.

- En l’informe ambiental també s’incorpora la consideració a l’aparta 8 “Mesures 
ambientals a incorporar en el Pla Especial”, com a mesura ambiental preventiva i 
correctora dels possibles impactes ambientals derivats del Pla Especial.

A la consideració: 

“Tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit del present 
planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades”.
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Es respon:

S’incorpora als articles 11 i 15 de la normativa del Pla Especial, de condicionants generals, 
el següent: “Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus 
en l’àmbit del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades”.

Quant a les al·legacions rebudes:

1.- Resposta a l’al·legació referida a l’arbitrarietat i inadequació de les distàncies de 
seguretat establertes per als crematoris per garantir la salut pública, especialment, 
les emissions de mercuri.

Es desestima modificar la distància mínima en el cas dels crematoris, pels següents 
motius:

- La Llei estatal 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 
l’atmosfera, inclou els crematoris com a activitat potencialment contaminant, però 
deixa als governs autonòmics la potestat de legislar si han de ser inclosos o no 
entre les activitats que han de situar-se a una determinada distància de les 
poblacions. A Catalunya no s’ha desenvolupat tal legislació.

- Per tant, no existeix una regulació específica sobre distàncies i crematoris; només es 
disposa de les recomanacions de la Guía de consenso sobre sanidad mortuoria, la 
qual proposa una distància mínima de 200m. Per tant, establir una distància mínima 
de 250m es troba acord amb les recomanacions sanitàries vigents.

- Un cop tramitat l’avanç del Pla, i havent rebut els informes sectorials corresponents, 
cap de les administracions interessades no ha qüestionat la distància corresponent 
als crematoris, incloent Salut Pública.

Tot i això, s’ha considerat incorporar a l’article 20 de Condicionants específics que han de 
complir els crematoris, la necessitat d’incorporar a la documentació de la sol·licitud: La 
Justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui que 
es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i alhora la 
protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

De la mateixa manera, l’article 20 ja incorpora la necessitat que es justifiqui que l’alçada 
del focus emissor és suficient per aconseguir una adequada dispersió dels contaminants 
per minimitzar l’afectació sobre els habitants, segons s’estableix a l’art. 6.1. del Reial 
Decret 100/2011 en relació a l’aplicació de les millors tècniques disponibles.

En relació amb els abocadors i les incineradores, s’ha supeditat l’establiment de les 
distàncies mínimes [500m] al compliment de les determinacions del planejament i la 
legislació sectorial vigent en la matèria, sobretot pel què fa a garantir la compatibilitat de 
les noves infraestructures amb els usos existents i l’entorn, i alhora la protecció de la salut 
de les persones i del medi ambient.

A l’apartat 1,8 Proposta de regulació dels usos, del Pla especial, s’aporten els arguments 
que han motivat la finalitat del propi Pla.
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2.- Resposta a l’al·legació sobre la concreció de la ubicació, del tipus i les 
condicions edificatòries de l’equipament crematori; necessitat de formulació i 
tramitació d’un Pla Especial.

Es desestima modificar el Pla Especial perquè els crematoris s’ubiquin únicament en sòl 
industrial [clau 22a], pels següents motius:

- Si bé el PGM no menciona específicament els crematoris, sí que preveu els 
cementiris en sòl d’equipaments i considerem que els crematoris són instal·lacions 
vinculades als cementiris. Per tal de ser coherents amb el planejament vigent, s’ha 
considerat admetre-ho també en sòl d’equipaments.

- A banda, la Guía de consenso sobre sanidad mortuoria [2018], diu que els nous fons 
crematoris s’ubicaran en sòls de classificació industrial, pel qual també s’ha 
incorporat aquesta possibilitat en el cas dels crematoris.

S’estima incloure a l’article 22 [ara article 18 d’Ubicació de crematoris] del Pla Especial la 
necessitat de complir amb l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del 
Pla General Metropolità [NNUU PGM].

La tramitació d’un Pla especial urbanístic segueix el mateix procediment que la tramitació 
general. Aquest procediment inclou el procés d’informació pública en la fase d’aprovació 
inicial del Pla.

D’acord amb l’anterior, donant resposta a les prescripcions que en deriven dels informes 
rebuts i a les al·legacions, s’han introduït les següents modificacions en el document del 
Pla Especial:

S’ha afegit un apartat nou a la Memòria descriptiva i justificativa del Pla:

Apartat 1.4.3.6. INFORMES TÈCNICS DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE CANVI 
CLIMÀTIC

Les projeccions disponibles al document Generació d’escenaris climàtics amb alta 
resolució a Catalunya (Projecte ESCAT, 2012) indiquen un increment de la temperatura 
mitjana anual a Catalunya, que en l’horitzó 2050 podria variar entre 1,5 i 2,0 ºC. En el cas 
de Molins de Rei, al tractar-se d’una zona propera al litoral, les variacions projectades es 
mouen entre els 0,5 i els 2,9 ºC. 

Pel que fa a les precipitacions i a la variabilitat interanual de la precipitació en particular al 
litoral i al prelitoral, la precipitació acumulada anual en el període 2011-2050 podria ser 
entre un 75% menys i un 120% més que la mitjana del període de control (1971-2000). Per 
la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua va publicar el 2019 la Revisió i actualització 
de l’avaluació preliminar del risc d’inundació del districte de conca fluvial de 
Catalunya, que conclou que encara existeix una gran incertesa pel que fa a l’efecte del 
canvi climàtic sobre les precipitacions, tant de caràcter mitjà com de caràcter extrem.

Cal considerar també les projeccions climàtiques i escenaris de futur del Tercer Informe 
sobre Canvi Climàtic a Catalunya. Tots els informes analitzats (que inclouen projeccions 
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i prediccions decennals amb models climàtics globals, i tècniques de regionalització 
estadística i dinàmica) donen com a resultat un senyal molt robust d’augment de 
temperatura a Catalunya per als propis decennis: podria augmentar prop d’1,4 ºC en 
mitjana anual per a tot Catalunya a mitjans segle XXI (2031-2050). En el cas de la 
precipitació, encara que l’efecte del canvi climàtic a Catalunya sembla apuntar cap a una 
disminució, es tracta d’una tendència més incerta.

S’ha actualitzat i matisat les referències a la normativa sectorial.

A l’apartat 1.5.2.1., relatiu al PINFRECAT20, s’afegeix un incís relatiu al municipi de Molins 
de Rei:

“En el cas de Molins de Rei, el PINFRECAT20 defineix en el seu Annex 5. Mapes 
d’Infraestructures, la necessitat d’efectuar millores en la planta de triatge FIRM existent a 
Molins de Rei, però no proposa la ubicació de noves infraestructures de gestió de residus 
al municipi”.

L’últim paràgraf d’aquest apartat també ha estat substituït pel següent: 

En els casos en què el PINFRECAT20 no identifica la localització de les noves 
instal·lacions per a la gestió de residus, es defineixen els criteris per orientar la localització 
de noves instal·lacions mitjançant la formulació i l’aprovació del corresponent Pla especial 
autònom. Així, en el punt 6.2 del document del Programa,  el Pla defineix els criteris 
favorables, condicionants i excloents per a la localització de les noves infraestructures de 
residus. Entre els criteris favorables, cal destacar “Sense detriment dels condicionants 
que es descriuen posteriorment, s’estableix una distància mínima respecte als nuclis 
habitats per a noves instal·lacions de 1.000 m”. Dels criteris condicionants cal destacar: 
“Distància respecte als nuclis urbans i altres activitats i serveis de manera que es 
garanteixi la compatibilitat de la nova infraestructura amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient. En cada cas, 
l’Administració ambiental haurà de fixar els criteris i les mesures correctores aplicables per 
garantir la mínima afectació de les activitats de gestió de residus al seu entorn”. Per tant, el 
present Pla Especial considera establir una distància mínima de 500 m sempre que es 
compleixi amb els criteris condicionants establerts al PINFRECAT20.

En l’apartat 1.8 Proposta de regulacions:

S’afegeix un incís en el quart paràgraf, relatiu a la distància del focus emissor de les 
incineradores de residus respecte dels llocs de permanència habitual de les persones o 
altres espais vulnerables. Distància de 500 m “sempre que  es compleixin les 
determinacions del planejament i la legislació sectorial vigent en matèria de residus”.

Aquest mateix incís s’afegeix en el paràgraf 6è, relatiu a la distància del focus emissor dels 
abocadors respecte de les àrees residencials i/o d’habitatges.

En la Normativa: 

A l’art. 8 (anterior art. 12) es substitueixen les referències fetes al PTSIRM per les 
referències al PINFRECAT20
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L’art. 10 (anterior art. 14), relatiu a la. ubicació de les plantes d’incineració de residus, 
passa a tenir la següent redacció:
Art. 10. Ubicació de les plantes d’incineració de residus.

Les instal·lacions on es dugui a terme una activitat d’incineració de residus de qualsevol 
naturalesa hauran d’ubicar-se exclusivament sobre la zona industrial (clau 22a).

Els establiments destinats específicament a la incineració de residus de qualsevol 
naturalesa han d’instal·lar-se sempre de manera que la distància entre aquests i els espais 
vulnerables (zones residencials, residències de la tercera edat, centres sanitaris i 
educatius, parcs infantils o instal·lacions esportives) afectats per les claus urbanístiques 
que figuren a l’article 7, no sigui inferior a 500 metres, i sempre que es compleixin els 
criteris i determinacions del planejament sectorial i la legislació vigent en matèria de 
residus, sobretot pel què fa a garantir la compatibilitat de les noves infraestructures amb 
els usos existents i l’entorn, i alhora la protecció de la salut de les persones i del medi 
ambient.

En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de canvis en els procediments caldria tramitar 
un MP del present Pla per adaptar-se a aquesta nova situació.

En cap cas s’admetrà la implantació d’una planta d’incineració de residus sobre les zones 
de flux preferent segons es disposa a l’article 9 ter lletra c) del Reial Decret 638/2016, de 9 
de desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les 
zones inundables per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia 
aportació i justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans 
d’autoprotecció i la Declaració Responsable d’Inundabilitat.

(En cursiva el què s’ha afegit).

A l’article 11 (anterior art. 15), relatiu als Condicionants generals que han de complir les 
plantes d’incineració de residus, s’han afegit els següents condicionants:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions, tenint en compte 
també les emissions generades en la recollida i transport dels residus a les plantes de 
tractament o els requeriments i/o generació energètica de les plantes de tractament.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit 
de la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.
El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit 
del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

A l’art. 12 (anterior art. 16), relatiu als condicionants específics que han de complir les 
plantes d’incineració de residus, s’ha afegit una nova justificació a aportar entre la 
documentació necessària per a l’atorgament de llicències, quina és: 
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La justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui 
que es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

A l’article 14 (anterior art. 18), relatiu a la Ubicació dels abocadors de residus, s’han 
introduït les següents modificacions:

Per una banda, en el segon paràgraf, es matisa que la distància entre aquests 
establiments i els espais vulnerables, a més de complir amb la distància mínima de 500 
metres, haurà de complir els criteris i determinacions del planejament sectorial i la 
legislació vigent en matèria de residus. En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de 
canvis en els procediments caldria tramitar un MP del present pla per adaptar-se a aquesta 
nova situació.

Per altra banda, l’anterior últim paràgraf ha estat substituït pels dos següents: 

En cap cas s’admetrà la implantació d’un abocador de residus sobre les zones de flux 
preferent segons es disposa a l’art. 9 ter lletra c) del Reial decret 638/2016, de 9 de 
desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les 
zones inundables per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia 
aportació i justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans 
d’autoprotecció i la Declaració Responsable d’Inundabillitat.

Sens perjudici de l’anterior, caldrà complir amb els criteris per a la localització de noves 
instal·lacions per a la gestió de residus que disposa el Pla Territorial Sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) en el punt 
6.2 de la seva Memòria.

A l’article 15 (anterior art. 19), relatiu als Condicionants generals que han de complir els 
abocadors, s’han afegit els següents condicionants:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions, tenint en compte 
també les emissions generades en la recollida i transport dels residus a les plantes de 
tractament o els requeriments i/o generació energètica de les plantes de tractament.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit 
de la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.

El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants.

Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit 
del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

A l’art. 18 (anterior art. 22), relatiu a la Ubicació dels crematoris, s’introdueixen les 
següents modificacions:
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En el primer paràgraf s’afegeix un incís final: En qualsevol cas, caldrà complir amb 
l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
(1976) o les modificacions i actualitzacions d’aquest.

S’afegeix un nou (últim) paràgraf:

En cap cas s’admetrà la implantació d’un crematori sobre les zones de flux preferent 
segons es disposa a l’article 9 ter lletra c) del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les zones inundables 
per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia aportació i 
justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans d’autoprotecció i la 
Declaració Responsable d’Inundabilitat.

A l’art. 19 (anterior art. 23), relatiu als Condicionants generals que han de complir els 
crematoris, s’afegeix:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb un longitud major a 500 metres), dipòsit de 
la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.

A l’art. 20 (anterior art. 24), relatiu als Condicionants específics que han de complir els 
crematoris, s’ha afegit un nou condicionant:

També hauran d’aportar, entre la documentació necessària per a l’atorgament de llicència: 
La justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui 
que es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

En el Capítol VIII. Mesures preventives, s’ha introduït un nou primer article (art. 22)

Article 22. Mesures generals per a la reducció d’emissions de GEH i de gestió de residus 
de les activitats.

• D’acord amb el que estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, les 
mesures que s’adoptin en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, prioritzant 
l’estratègia de residu zero a fi d’estalviar material i de reduir-ne el processament, 
especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb un ús extensiu de 
combustibles fòssils, i concretament han d’anar encaminades a: L’avaluació de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de la gestió dels residus. S’ha de 
fer un seguiment anual de les reduccions d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
degudes al millorament en la gestió de residus.

• El foment de la correcta gestió dels residus municipals i, en concret, de la recollida 
selectiva, especialment de la matèria orgànica, per a evitar-ne la deposició en abocadors.
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• La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle dels abocadors i l’ús de combustible procedent de residus.

• La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 
valorització de residus per afavorir la creació d’una economia circular.

A l’art. 23 (anterior art. 26), relatiu a les Mesures preventives generals per a la fase d’obres 
de les activitats regulades pel Pla Especial, s’afegeixen dos paràgrafs:

Els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 
2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb 
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, del 31 de març, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant, així com el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya.

3. Consideracions jurídiques

a. Normativa aplicable

És d’aplicació el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que el modifica (en 
endavant, TRLLU).

En concret, resulta d’aplicació l’art. 67.1.b TRLLU, d’acord amb la redacció donada per la 
Llei 3/2012.

També és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLLU).

b. Tramitació de l’aprovació del Pla Especial

Resulten d’aplicació els articles 85 i 89 del TRLLU.

D’acord amb els articles 98 i 85 de la TRLLU, correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i 
provisional, i al Conseller de Territori i Sostenibilitat l’aprovació definitiva.

D’acord amb l’art. 98 TRLLU, l’aprovació definitiva del present instrument correspon al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat.

D’acord amb l’article 91.2 del TRLLU, en la tramitació dels plans urbanístics derivats 
l’aprovació definitiva dels quals correspongui als òrgans urbanístics de la Generalitat, 
s’entén que es produeix silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica 
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en el termini de tres mesos des de la recepció de l’expedient complet per l’òrgan 
competent per a l’aprovació definitiva.

D’acord amb l’art. 112.4 RLLU les modificacions introduïdes des de l’aprovació inicial no es 
consideren substancials, per tant no és precís obrir un nou termini d’informació pública, si 
bé s’han de fer constar en l’acord d’aprovació.

c. Consideracions sobre la competència de l’òrgan municipal

D’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, d’acord amb el redactat donat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local i amb l’article 52.2.c) 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, la competència per a l’aprovació provisional d’aquest instrument de 
planejament correspon al Ple de la Corporació. 

4. Conclusió

D’acord amb els anteriors fonaments de fet i de dret, es proposa l’adopció dels següents 
acords:

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades (o al·legació, en tant que totes 
les presentades ho són en el mateix sentit), d’acord amb l’informe de resposta a les 
al·legacions i informes sectorials rebuts durant el procés d’informació pública, emès el 
setembre de 2020 pels redactors del Pla Especial, en el següent sentit, ja reproduït en els 
antecedents:

Es desestima modificar el Pla Especial perquè els crematoris s’ubiquin únicament en sòl 
industrial [clau 22a], pels següents motius:

- Si bé el PGM no menciona específicament els crematoris, sí que preveu els 
cementiris en sòl d’equipaments i considerem que els crematoris són instal·lacions 
vinculades als cementiris. Per tal de ser coherents amb el planejament vigent, s’ha 
considerat admetre-ho també en sòl d’equipaments.

- A banda, la Guía de consenso sobre sanidad mortuoria [2018], diu que els nous fons 
crematoris s’ubicaran en sòls de classificació industrial, pel qual també s’ha 
incorporat aquesta possibilitat en el cas dels crematoris.

S’estima incloure a l’article 22 [ara article 18 d’Ubicació de crematoris] del Pla Especial la 
necessitat de complir amb l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del 
Pla General Metropolità [NNUU PGM].

La tramitació d’un Pla especial urbanístic segueix el mateix procediment que la tramitació 
general. Aquest procediment inclou el procés d’informació pública en la fase d’aprovació 
inicial del Pla.
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Segon.- Aprovar provisionalment el document del Pla Especial Urbanístic per a la regulació 
de les activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei, amb 
l’Informe Ambiental, amb les següents modificacions no substancials que han estat 
introduïdes respecte del document aprovat inicialment:

S’ha afegit un apartat nou a la Memòria descriptiva i justificativa del Pla:

Apartat 1.4.3.6. INFORMES TÈCNICS DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE CANVI 
CLIMÀTIC

Les projeccions disponibles al document Generació d’escenaris climàtics amb alta 
resolució a Catalunya (Projecte ESCAT, 2012) indiquen un increment de la temperatura 
mitjana anual a Catalunya, que en l’horitzó 2050 podria variar entre 1,5 i 2,0 ºC. En el cas 
de Molins de Rei, al tractar-se d’una zona propera al litoral, les variacions projectades es 
mouen entre els 0,5 i els 2,9 ºC. 

Pel que fa a les precipitacions i a la variabilitat interanual de la precipitació en particular al 
litoral i al prelitoral, la precipitació acumulada anual en el període 2011-2050 podria ser 
entre un 75% menys i un 120% més que la mitjana del període de control (1971-2000). Per 
la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua va publicar el 2019 la Revisió i actualització 
de l’avaluació preliminar del risc d’inundació del districte de conca fluvial de 
Catalunya, que conclou que encara existeix una gran incertesa pel que fa a l’efecte del 
canvi climàtic sobre les precipitacions, tant de caràcter mitjà com de caràcter extrem.

Cal considerar també les projeccions climàtiques i escenaris de futur del Tercer Informe 
sobre Canvi Climàtic a Catalunya. Tots els informes analitzats (que inclouen projeccions 
i prediccions decennals amb models climàtics globals, i tècniques de regionalització 
estadística i dinàmica) donen com a resultat un senyal molt robust d’augment de 
temperatura a Catalunya per als propis decennis: podria augmentar prop d’1,4 ºC en 
mitjana anual per a tot Catalunya a mitjans segle XXI (2031-2050). En el cas de la 
precipitació, encara que l’efecte del canvi climàtic a Catalunya sembla apuntar cap a una 
disminució, es tracta d’una tendència més incerta.

S’ha actualitzat i matisat les referències a la normativa sectorial.

A l’apartat 1.5.2.1., relatiu al PINFRECAT20, s’afegeix un incís relatiu al municipi de Molins 
de Rei:

“En el cas de Molins de Rei, el PINFRECAT20 defineix en el seu Annex 5. Mapes 
d’Infraestructures, la necessitat d’efectuar millores en la planta de triatge FIRM existent a 
Molins de Rei, però no proposa la ubicació de noves infraestructures de gestió de residus 
al municipi”.

L’últim paràgraf d’aquest apartat també ha estat substituït pel següent: 

En els casos en què el PINFRECAT20 no identifica la localització de les noves 
instal·lacions per a la gestió de residus, es defineixen els criteris per orientar la localització 
de noves instal·lacions mitjançant la formulació i l’aprovació del corresponent Pla especial 
autònom. Així, en el punt 6.2 del document del Programa,  el Pla defineix els criteris 
favorables, condicionants i excloents per a la localització de les noves infraestructures de 
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residus. Entre els criteris favorables, cal destacar “Sense detriment dels condicionants 
que es descriuen posteriorment, s’estableix una distància mínima respecte als nuclis 
habitats per a noves instal·lacions de 1.000 m”. Dels criteris condicionants cal destacar: 
“Distància respecte als nuclis urbans i altres activitats i serveis de manera que es 
garanteixi la compatibilitat de la nova infraestructura amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient. En cada cas, 
l’Administració ambiental haurà de fixar els criteris i les mesures correctores aplicables per 
garantir la mínima afectació de les activitats de gestió de residus al seu entorn”. Per tant, el 
present Pla Especial considera establir una distància mínima de 500 m sempre que es 
compleixi amb els criteris condicionants establerts al PINFRECAT20.

En l’apartat 1.8 Proposta de regulacions:

S’afegeix un incís en el quart paràgraf, relatiu a la distància del focus emissor de les 
incineradores de residus respecte dels llocs de permanència habitual de les persones o 
altres espais vulnerables. Distància de 500 m “sempre que  es compleixin les 
determinacions del planejament i la legislació sectorial vigent en matèria de residus”.

Aquest mateix incís s’afegeix en el paràgraf 6è, relatiu a la distància del focus emissor dels 
abocadors respecte de les àrees residencials i/o d’habitatges.

En la Normativa: 

A l’art. 8 (anterior art. 12) es substitueixen les referències fetes al PTSIRM per les 
referències al PINFRECAT20

L’art. 10 (anterior art. 14), relatiu a la. ubicació de les plantes d’incineració de residus, 
passa a tenir la següent redacció:
Art. 10. Ubicació de les plantes d’incineració de residus.

Les instal·lacions on es dugui a terme una activitat d’incineració de residus de qualsevol 
naturalesa hauran d’ubicar-se exclusivament sobre la zona industrial (clau 22a).

Els establiments destinats específicament a la incineració de residus de qualsevol 
naturalesa han d’instal·lar-se sempre de manera que la distància entre aquests i els espais 
vulnerables (zones residencials, residències de la tercera edat, centres sanitaris i 
educatius, parcs infantils o instal·lacions esportives) afectats per les claus urbanístiques 
que figuren a l’article 7, no sigui inferior a 500 metres, i sempre que es compleixin els 
criteris i determinacions del planejament sectorial i la legislació vigent en matèria de 
residus, sobretot pel què fa a garantir la compatibilitat de les noves infraestructures amb 
els usos existents i l’entorn, i alhora la protecció de la salut de les persones i del medi 
ambient.

En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de canvis en els procediments caldria tramitar 
un MP del present Pla per adaptar-se a aquesta nova situació.

En cap cas s’admetrà la implantació d’una planta d’incineració de residus sobre les zones 
de flux preferent segons es disposa a l’article 9 ter lletra c) del Reial Decret 638/2016, de 9 
de desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les 
zones inundables per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia 
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aportació i justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans 
d’autoprotecció i la Declaració Responsable d’Inundabilitat.

(En cursiva el què s’ha afegit).

A l’article 11 (anterior art. 15), relatiu als Condicionants generals que han de complir les 
plantes d’incineració de residus, s’han afegit els següents condicionants:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions, tenint en compte 
també les emissions generades en la recollida i transport dels residus a les plantes de 
tractament o els requeriments i/o generació energètica de les plantes de tractament.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit 
de la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.
El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit 
del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

A l’art. 12 (anterior art. 16), relatiu als condicionants específics que han de complir les 
plantes d’incineració de residus, s’ha afegit una nova justificació a aportar entre la 
documentació necessària per a l’atorgament de llicències, quina és: 

La justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui 
que es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

A l’article 14 (anterior art. 18), relatiu a la Ubicació dels abocadors de residus, s’han 
introduït les següents modificacions:

Per una banda, en el segon paràgraf, es matisa que la distància entre aquests 
establiments i els espais vulnerables, a més de complir amb la distància mínima de 500 
metres, haurà de complir els criteris i determinacions del planejament sectorial i la 
legislació vigent en matèria de residus. En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de 
canvis en els procediments caldria tramitar un MP del present pla per adaptar-se a aquesta 
nova situació.

Per altra banda, l’anterior últim paràgraf ha estat substituït pels dos següents: 

En cap cas s’admetrà la implantació d’un abocador de residus sobre les zones de flux 
preferent segons es disposa a l’art. 9 ter lletra c) del Reial decret 638/2016, de 9 de 
desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les 
zones inundables per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia 
aportació i justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans 
d’autoprotecció i la Declaració Responsable d’Inundabillitat.
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Sens perjudici de l’anterior, caldrà complir amb els criteris per a la localització de noves 
instal·lacions per a la gestió de residus que disposa el Pla Territorial Sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) en el punt 
6.2 de la seva Memòria.

A l’article 15 (anterior art. 19), relatiu als Condicionants generals que han de complir els 
abocadors, s’han afegit els següents condicionants:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions, tenint en compte 
també les emissions generades en la recollida i transport dels residus a les plantes de 
tractament o els requeriments i/o generació energètica de les plantes de tractament.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit 
de la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.

El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants.

Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit 
del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

A l’art. 18 (anterior art. 22), relatiu a la Ubicació dels crematoris, s’introdueixen les 
següents modificacions:

En el primer paràgraf s’afegeix un incís final: En qualsevol cas, caldrà complir amb 
l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
(1976) o les modificacions i actualitzacions d’aquest.

S’afegeix un nou (últim) paràgraf:

En cap cas s’admetrà la implantació d’un crematori sobre les zones de flux preferent 
segons es disposa a l’article 9 ter lletra c) del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les zones inundables 
per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia aportació i 
justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans d’autoprotecció i la 
Declaració Responsable d’Inundabilitat.

A l’art. 19 (anterior art. 23), relatiu als Condicionants generals que han de complir els 
crematoris, s’afegeix:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
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xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb un longitud major a 500 metres), dipòsit de 
la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.

A l’art. 20 (anterior art. 24), relatiu als Condicionants específics que han de complir els 
crematoris, s’ha afegit un nou condicionant:

També hauran d’aportar, entre la documentació necessària per a l’atorgament de llicència: 
La justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui 
que es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

En el Capítol VIII. Mesures preventives, s’ha introduït un nou primer article (art. 22)

Article 22. Mesures generals per a la reducció d’emissions de GEH i de gestió de residus 
de les activitats.

• D’acord amb el que estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, les 
mesures que s’adoptin en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, prioritzant 
l’estratègia de residu zero a fi d’estalviar material i de reduir-ne el processament, 
especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb un ús extensiu de 
combustibles fòssils, i concretament han d’anar encaminades a: L’avaluació de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de la gestió dels residus. S’ha de 
fer un seguiment anual de les reduccions d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
degudes al millorament en la gestió de residus.

• El foment de la correcta gestió dels residus municipals i, en concret, de la recollida 
selectiva, especialment de la matèria orgànica, per a evitar-ne la deposició en abocadors.

• La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle dels abocadors i l’ús de combustible procedent de residus.

• La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 
valorització de residus per afavorir la creació d’una economia circular.

A l’art. 23 (anterior art. 26), relatiu a les Mesures preventives generals per a la fase d’obres 
de les activitats regulades pel Pla Especial, s’afegeixen dos paràgrafs:

Els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 
2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb 
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, del 31 de març, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant, així com el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya.
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Tercer.- Trametre el document del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de les 
activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei, i una còpia de 
l’expedient complet a la comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit metropolità de 
Barcelona (CTUAMB) per a la seva aprovació definitiva, si escau, de conformitat amb l’art. 
80 del TRLLU.

Quart.- Notificar personalment aquest acord als que han presentat al·legacions en 
l’expedient, amb l’advertiment exprés de que es tracta d’un acte de tràmit contra el qual no 
caben recursos a excepció dels que legalment puguin correspondre, en el seu cas.

Aquest és el meu informe, que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.

Vist l’informe emès en data 8 de setembre de 2020 pel cap de Planejament i Gestió 
Urbanística 

Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 21 de setembre de 2020.

Vist els anteriors preceptes es proposa al Ple l’adopció els següents acords: 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades (o al·legació, en tant que totes 
les presentades ho són en el mateix sentit), d’acord amb l’informe de resposta a les 
al·legacions i informes sectorials rebuts durant el procés d’informació pública, emès el 
setembre de 2020 pels redactors del Pla Especial, en el següent sentit, ja reproduït en els 
antecedents:

Es desestima modificar el Pla Especial perquè els crematoris s’ubiquin únicament en sòl 
industrial [clau 22a], pels següents motius:

- Si bé el PGM no menciona específicament els crematoris, sí que preveu els 
cementiris en sòl d’equipaments i considerem que els crematoris són instal·lacions 
vinculades als cementiris. Per tal de ser coherents amb el planejament vigent, s’ha 
considerat admetre-ho també en sòl d’equipaments.

- A banda, la Guía de consenso sobre sanidad mortuoria [2018], diu que els nous fons 
crematoris s’ubicaran en sòls de classificació industrial, pel qual també s’ha 
incorporat aquesta possibilitat en el cas dels crematoris.

S’estima incloure a l’article 22 [ara article 18 d’Ubicació de crematoris] del Pla Especial la 
necessitat de complir amb l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del 
Pla General Metropolità [NNUU PGM].

La tramitació d’un Pla especial urbanístic segueix el mateix procediment que la tramitació 
general. Aquest procediment inclou el procés d’informació pública en la fase d’aprovació 
inicial del Pla.

Segon.- Aprovar provisionalment el document del Pla Especial Urbanístic per a la regulació 
de les activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei, amb 
l’Informe Ambiental, amb les següents modificacions no substancials que han estat 
introduïdes respecte del document aprovat inicialment:
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S’ha afegit un apartat nou a la Memòria descriptiva i justificativa del Pla:

Apartat 1.4.3.6. INFORMES TÈCNICS DE REFERÈNCIA EN MATÈRIA DE CANVI 
CLIMÀTIC

Les projeccions disponibles al document Generació d’escenaris climàtics amb alta 
resolució a Catalunya (Projecte ESCAT, 2012) indiquen un increment de la temperatura 
mitjana anual a Catalunya, que en l’horitzó 2050 podria variar entre 1,5 i 2,0 ºC. En el cas 
de Molins de Rei, al tractar-se d’una zona propera al litoral, les variacions projectades es 
mouen entre els 0,5 i els 2,9 ºC. 

Pel que fa a les precipitacions i a la variabilitat interanual de la precipitació en particular al 
litoral i al prelitoral, la precipitació acumulada anual en el període 2011-2050 podria ser 
entre un 75% menys i un 120% més que la mitjana del període de control (1971-2000). Per 
la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua va publicar el 2019 la Revisió i actualització 
de l’avaluació preliminar del risc d’inundació del districte de conca fluvial de 
Catalunya, que conclou que encara existeix una gran incertesa pel que fa a l’efecte del 
canvi climàtic sobre les precipitacions, tant de caràcter mitjà com de caràcter extrem.

Cal considerar també les projeccions climàtiques i escenaris de futur del Tercer Informe 
sobre Canvi Climàtic a Catalunya. Tots els informes analitzats (que inclouen projeccions 
i prediccions decennals amb models climàtics globals, i tècniques de regionalització 
estadística i dinàmica) donen com a resultat un senyal molt robust d’augment de 
temperatura a Catalunya per als propis decennis: podria augmentar prop d’1,4 ºC en 
mitjana anual per a tot Catalunya a mitjans segle XXI (2031-2050). En el cas de la 
precipitació, encara que l’efecte del canvi climàtic a Catalunya sembla apuntar cap a una 
disminució, es tracta d’una tendència més incerta.

S’ha actualitzat i matisat les referències a la normativa sectorial.

A l’apartat 1.5.2.1., relatiu al PINFRECAT20, s’afegeix un incís relatiu al municipi de Molins 
de Rei:

“En el cas de Molins de Rei, el PINFRECAT20 defineix en el seu Annex 5. Mapes 
d’Infraestructures, la necessitat d’efectuar millores en la planta de triatge FIRM existent a 
Molins de Rei, però no proposa la ubicació de noves infraestructures de gestió de residus 
al municipi”.

L’últim paràgraf d’aquest apartat també ha estat substituït pel següent: 

En els casos en què el PINFRECAT20 no identifica la localització de les noves 
instal·lacions per a la gestió de residus, es defineixen els criteris per orientar la localització 
de noves instal·lacions mitjançant la formulació i l’aprovació del corresponent Pla especial 
autònom. Així, en el punt 6.2 del document del Programa,  el Pla defineix els criteris 
favorables, condicionants i excloents per a la localització de les noves infraestructures de 
residus. Entre els criteris favorables, cal destacar “Sense detriment dels condicionants 
que es descriuen posteriorment, s’estableix una distància mínima respecte als nuclis 
habitats per a noves instal·lacions de 1.000 m”. Dels criteris condicionants cal destacar: 
“Distància respecte als nuclis urbans i altres activitats i serveis de manera que es 
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garanteixi la compatibilitat de la nova infraestructura amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient. En cada cas, 
l’Administració ambiental haurà de fixar els criteris i les mesures correctores aplicables per 
garantir la mínima afectació de les activitats de gestió de residus al seu entorn”. Per tant, el 
present Pla Especial considera establir una distància mínima de 500 m sempre que es 
compleixi amb els criteris condicionants establerts al PINFRECAT20.

En l’apartat 1.8 Proposta de regulacions:

S’afegeix un incís en el quart paràgraf, relatiu a la distància del focus emissor de les 
incineradores de residus respecte dels llocs de permanència habitual de les persones o 
altres espais vulnerables. Distància de 500 m “sempre que  es compleixin les 
determinacions del planejament i la legislació sectorial vigent en matèria de residus”.

Aquest mateix incís s’afegeix en el paràgraf 6è, relatiu a la distància del focus emissor dels 
abocadors respecte de les àrees residencials i/o d’habitatges.

En la Normativa: 

A l’art. 8 (anterior art. 12) es substitueixen les referències fetes al PTSIRM per les 
referències al PINFRECAT20

L’art. 10 (anterior art. 14), relatiu a la. ubicació de les plantes d’incineració de residus, 
passa a tenir la següent redacció:
Art. 10. Ubicació de les plantes d’incineració de residus.

Les instal·lacions on es dugui a terme una activitat d’incineració de residus de qualsevol 
naturalesa hauran d’ubicar-se exclusivament sobre la zona industrial (clau 22a).

Els establiments destinats específicament a la incineració de residus de qualsevol 
naturalesa han d’instal·lar-se sempre de manera que la distància entre aquests i els espais 
vulnerables (zones residencials, residències de la tercera edat, centres sanitaris i 
educatius, parcs infantils o instal·lacions esportives) afectats per les claus urbanístiques 
que figuren a l’article 7, no sigui inferior a 500 metres, i sempre que es compleixin els 
criteris i determinacions del planejament sectorial i la legislació vigent en matèria de 
residus, sobretot pel què fa a garantir la compatibilitat de les noves infraestructures amb 
els usos existents i l’entorn, i alhora la protecció de la salut de les persones i del medi 
ambient.

En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de canvis en els procediments caldria tramitar 
un MP del present Pla per adaptar-se a aquesta nova situació.

En cap cas s’admetrà la implantació d’una planta d’incineració de residus sobre les zones 
de flux preferent segons es disposa a l’article 9 ter lletra c) del Reial Decret 638/2016, de 9 
de desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les 
zones inundables per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia 
aportació i justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans 
d’autoprotecció i la Declaració Responsable d’Inundabilitat.

(En cursiva el què s’ha afegit).
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A l’article 11 (anterior art. 15), relatiu als Condicionants generals que han de complir les 
plantes d’incineració de residus, s’han afegit els següents condicionants:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions, tenint en compte 
també les emissions generades en la recollida i transport dels residus a les plantes de 
tractament o els requeriments i/o generació energètica de les plantes de tractament.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit 
de la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.
El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit 
del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

A l’art. 12 (anterior art. 16), relatiu als condicionants específics que han de complir les 
plantes d’incineració de residus, s’ha afegit una nova justificació a aportar entre la 
documentació necessària per a l’atorgament de llicències, quina és: 

La justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui 
que es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

A l’article 14 (anterior art. 18), relatiu a la Ubicació dels abocadors de residus, s’han 
introduït les següents modificacions:

Per una banda, en el segon paràgraf, es matisa que la distància entre aquests 
establiments i els espais vulnerables, a més de complir amb la distància mínima de 500 
metres, haurà de complir els criteris i determinacions del planejament sectorial i la 
legislació vigent en matèria de residus. En cas que fruit de l’aparició de les MTD o de 
canvis en els procediments caldria tramitar un MP del present pla per adaptar-se a aquesta 
nova situació.

Per altra banda, l’anterior últim paràgraf ha estat substituït pels dos següents: 

En cap cas s’admetrà la implantació d’un abocador de residus sobre les zones de flux 
preferent segons es disposa a l’art. 9 ter lletra c) del Reial decret 638/2016, de 9 de 
desembre, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les 
zones inundables per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia 
aportació i justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans 
d’autoprotecció i la Declaració Responsable d’Inundabillitat.

Sens perjudici de l’anterior, caldrà complir amb els criteris per a la localització de noves 
instal·lacions per a la gestió de residus que disposa el Pla Territorial Sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) en el punt 
6.2 de la seva Memòria.
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A l’article 15 (anterior art. 19), relatiu als Condicionants generals que han de complir els 
abocadors, s’han afegit els següents condicionants:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions, tenint en compte 
també les emissions generades en la recollida i transport dels residus a les plantes de 
tractament o els requeriments i/o generació energètica de les plantes de tractament.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb una longitud major a 500 metres), dipòsit 
de la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.

El projecte d’implantació de l’activitat s’haurà d’ajustar al compliment del Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants.

Finalment, caldrà tenir en compte l’existència d’empreses gestores de residus en l’àmbit 
del present planejament a l’hora de definir l’ús de les parcel·les afectades.

A l’art. 18 (anterior art. 22), relatiu a la Ubicació dels crematoris, s’introdueixen les 
següents modificacions:

En el primer paràgraf s’afegeix un incís final: En qualsevol cas, caldrà complir amb 
l’establert als articles 215 i 217 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità 
(1976) o les modificacions i actualitzacions d’aquest.

S’afegeix un nou (últim) paràgraf:

En cap cas s’admetrà la implantació d’un crematori sobre les zones de flux preferent 
segons es disposa a l’article 9 ter lletra c) del Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel 
qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, exceptuant les zones inundables 
per 500 anys de període de retorn, on es permetran aquests usos prèvia aportació i 
justificació de mesures per evitar la inundació, els corresponents plans d’autoprotecció i la 
Declaració Responsable d’Inundabilitat.

A l’art. 19 (anterior art. 23), relatiu als Condicionants generals que han de complir els 
crematoris, s’afegeix:

Caldrà que a nivell projectual s’avaluïn les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
derivades de les fases de construcció i funcionament de les instal·lacions.

En el cas que el projecte d’activitat afecti a la xarxa d’abastament d’aigua, caldrà sol·licitar 
un informe sanitari del projecte de construcció d’una nova captació, conducció, ETAP, 
xarxa d’abastament o xarxa de distribució (amb un longitud major a 500 metres), dipòsit de 
la xarxa de distribució o remodelació d’un existent.

A l’art. 20 (anterior art. 24), relatiu als Condicionants específics que han de complir els 
crematoris, s’ha afegit un nou condicionant:
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També hauran d’aportar, entre la documentació necessària per a l’atorgament de llicència: 
La justificació tècnica i quantitativa de les emissions de gasos contaminants que certifiqui 
que es garanteix la compatibilitat de la nova activitat amb els usos existents i l’entorn, i 
alhora la protecció de la salut de les persones i del medi ambient.

En el Capítol VIII. Mesures preventives, s’ha introduït un nou primer article (art. 22)

Article 22. Mesures generals per a la reducció d’emissions de GEH i de gestió de residus 
de les activitats.

• D’acord amb el que estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, de canvi climàtic, les 
mesures que s’adoptin en matèria de residus han d’anar encaminades a reduir la 
vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, prioritzant 
l’estratègia de residu zero a fi d’estalviar material i de reduir-ne el processament, 
especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb un ús extensiu de 
combustibles fòssils, i concretament han d’anar encaminades a: L’avaluació de les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades de la gestió dels residus. S’ha de 
fer un seguiment anual de les reduccions d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
degudes al millorament en la gestió de residus.

• El foment de la correcta gestió dels residus municipals i, en concret, de la recollida 
selectiva, especialment de la matèria orgànica, per a evitar-ne la deposició en abocadors.

• La incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle dels abocadors i l’ús de combustible procedent de residus.

• La substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la 
valorització de residus per afavorir la creació d’una economia circular.

A l’art. 23 (anterior art. 26), relatiu a les Mesures preventives generals per a la fase d’obres 
de les activitats regulades pel Pla Especial, s’afegeixen dos paràgrafs:

Els residus d’enderrocs, de la construcció i d’excavació que es puguin generar en el 
desenvolupament de les actuacions s’hauran de gestionar d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de residus de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 
2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb 
contingut d’amiant, caldrà donar compliment al Real Decreto 396/2006, del 31 de març, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
risc d’exposició a l’amiant, així com el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de 
gestió de residus. Aquests residus es gestionaran en instal·lacions autoritzades per 
l’Agència de Residus de Catalunya.

Tercer.- Trametre el document del Pla Especial Urbanístic per a la regulació de les 
activitats d’incineració de residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei, i una còpia de 
l’expedient complet a la comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit metropolità de 
Barcelona (CTUAMB) per a la seva aprovació definitiva, si escau, de conformitat amb l’art. 
80 del TRLLU.
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Quart.- Notificar personalment aquest acord als que han presentat al·legacions en 
l’expedient, amb l’advertiment exprés de que es tracta d’un acte de tràmit contra el qual no 
caben recursos a excepció dels que legalment puguin correspondre, en el seu cas.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, amb aquest tema, donaríem per acabats els punts dictaminats per les 
Informatives. Ara passaríem a les qüestions sobrevingudes. En primer lloc, per tant, saben 
que el que hem de fer és votar la incorporació a l’ordre del dia, evidentment. L’altre punt 
del qual ja hi havia acord i que havíem informat que passaria al ple d’avui és l’aprovació 
provisional del Pla especial urbanístic per la “reanudació” de les activitats d’incineració de 
residus, abocadors i crematoris a Molins de Rei. Per tant, si els sembla, hem de votar 
l’aprovació i la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia. Votació. Per tant, donaríem lloc 
al debat d’aquest punt i el faria el regidor d’Urbanisme, el Sr. Miguel Zaragoza. Endavant.

Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 13.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Sr. Quim Llort, endavant.

Sr. Llort:
Gràcies. D’ençà que es va conèixer la solució per part de Mémora d’elaborar un projecte 
de crematori supramunicipal a l’actual tanatori de Molins de Rei, el malestar dels molinencs 
i molinenques es va fer evident. El principal motiu de desacord va ser la sobredimensió del 
projecte i la ubicació a tocar d’habitatges d’una zona residencial. Davant d’aquest tipus de 
proposta, la nostra resposta no podia ser una altra que “no” i, per això, des d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Molins de Rei sempre vam tenir clar que havíem d’oposar-
nos a la construcció d’un crematori que no funcionés únicament per oferir servei a les 
persones de Molins de Rei i que, a més, no tingués l’emplaçament adequat. Gràcies a la 
pressió i bona feina feta pels veïns i la col·laboració d’algunes formacions polítiques, es va 
aturar el projecte inicial. Ho celebrem. D’acord amb les lleis actuals, sembla una bona 
alternativa la distància límit de 250 metres del teixit urbà on ubicar una instal·lació d’aquest 
tipus que, en el nostre cas, acaba sent el Polígon industrial El Pla. Per altra banda, que el 
crematori passi a ser només d’ús municipal i, per tant, amb un sol forn és una altra mesura 
positiva. A partir del moment que es posi en funcionament la instal·lació, vetllarem perquè 
el nombre de cremacions estipulades, és a dir, 200 , no augmenti i vagi en contra de 
l’aprovació favorable admesa per la Secretaria de Salut Pública. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sra. Estefania, endavant.

Sra. Castillo:
Aquest punt dona continuïtat als passos que va fer el govern anterior per tal de regular 
l’activitat i garantir que no es posaria un forn crematori massa a prop de les cases. Aquesta 
regulació està pensada per a millorar la qualitat de l’aire a la nostra vila i, en conseqüència 
i el més important, la salut dels nostres veïns i veïnes, per tant, hi votarem a favor i ens 
congratulem que es tanqui el cercle i el procés exitosament. 

Sr. Alcalde:
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Sr. Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. Nosaltres votarem en contra d’aquest punt no tant per tot el treball tècnic i tota la 
documentació que s’ha anat treballant fins a aquest moment, sinó, bàsicament, per un 
tema que ens preocupa i molt. Això era una preocupació ciutadana, es va aturar per una 
pressió ciutadana que va fer recular una mica el projecte que s’estava implementant i 
arribem, com sempre, amb un punt sobrevingut, d’urgència com reflecteix la secretària, un 
obstacle de lliure formació de la voluntat de d’òrgan col·legiat perquè no ha estat a 
disposició dels regidors. És cert que van fer una reunió a principis de setembre i l’expedient 
no ha estat a disposició i creiem que aquestes coses tan importants que després generen 
un debat, més enllà de la idoneïtat o no sinó de les fórmules, també és important. Per això 
votarem en contra.

Sr. Alcalde:
Sra. Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres ens abstindrem. I ens abstindrem perquè, malgrat estar a favor del 
contingut del punt i creiem que la solució que s’ha trobat és bastant bona, [Inintel·ligible, 
01:23:13] el Gerard i el que li comentava abans al regidor Zaragoza, i sobretot també 
perquè és una pràctica molt habitual d’aquesta comissió informativa de Sostenibilitat i 
Territori i, especialment, totes les coses que tenen a veure amb aquest tipus de 
modificacions o amb planejaments, etcètera. Per tot, normalment va per urgència i creiem 
que, a més, són assumptes complexes i que requereixen d’un estudi profund que 
generalment no ens dona temps a tenir per com ens arriben els documents, no podem 
votar a favor. Jo és el que li comentava, la proposta d’acord té 42 pàgines, repeteixo, els 
assumptes són complexes. És cert que s’ha explicat però els que hem de votar amb 
coneixement de causa som els regidors i jo no puc votar a favor d’una proposta d’aquest 
tipus que no m’he pogut llegir en la seva totalitat. Per tant, malgrat compartir l’esperit de la 
proposta, nosaltres ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sr. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Nosotros, en la línea de lo que ha dicho mi compañera Ana, no voy a repetirlo 
tampoco de forma extensa, pero es verdad que quizás no hemos podido tener el tiempo 
suficiente para trabajarlo, para  estudiarlo del todo. Creemos que sí, que se ha trabajado 
bien i que seguramente lo que se propone seguramente es lo mejor que se puede hacer 
hoy en día pero, aun así, nosotros solo podemos abstenernos esta vez.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Ara, sí, Sr. Ramon Sánchez, per Junts per Molins.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Jo estava recordant quan l’Estefania deia “el govern anterior”, crec que 
pràcticament va ser el 17 o el 18 d’agost del 2018 quan vàrem rebre en un grup de 
WhatsApp que  estàvem al govern anterior realment aquesta mobilització ciutadana que 
estava atenent el problema que estava havent envers la concessió de la llicència 
mediambiental per tal de poder crear el crematori, un crematori que algun s’oblida que, 
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llavors, van aprovar quan estaven a govern, i que gràcies a aquella aprovació avui estem 
en aquest problema, alguns l’aproven i alguns altres solucionem els marrons. Està clar 
que, en aquest sentit, i vull agrair especialment al Paco, l’advocat que teníem a Activitats, 
que va ser una de les persones que va apuntar ben clarament quina era l’aposta per poder 
solucionar aquest problema, un problema que, en definitiva, el que aportava era que un 
crematori s’instal·lés en el nostre tanatori. I la gran sort que vam tenir i vam dir-ho quan 
vàrem tenir aquesta darrera reunió amb els veïns i veïnes, la gran sort va ser que Mémora 
es va equivocar, va presentar un projecte que no corresponia al projecte original i aquest 
va ser el fil argumental que vàrem poder tenir per poder fer aquesta suspensió de llicència 
i, per tant, aprovar la llicència ambiental. En aquest sentit, estic content de la feina que s’ha 
fet per part de tots els departaments de la casa perquè ha estat una feina, jo crec, molt i 
molt important i a l’hora de la coordinació de tots els departaments de la casa per tal de 
poder-ho aprovar. I, sí, malauradament, parlo com a president de l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori, està clar que el Departament d’Urbanisme és un departament que va amb moltes 
dates al límit i que, per tant, són moltes les vegades que, malauradament, ens veiem 
obligats a portar punts d’urgència o sobrevinguts al ple. Això és cert però sí que hi ha una 
altra derivada i és que aquest projecte en venim parlant des de fa molt i molt temps i l’hem 
explicat i encara que molts de vostès no s’hagin pogut llegir els 40 pàgines, però és cert 
que a grans trets el que avui aprovem és el que vàrem dir i, en aquest sentit, és el que jo 
crec que hem d’intentar entendre tots, que estem aquí per aportar i aprovar projectes que 
siguin bons per la ciutadania i crec que aquesta suspensió, per tant, serà un bon argument 
per a celebrar per tots els veïns i les veïnes.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que, per tancar el primer torn d’intervencions, Sr. Zaragoza, 
endavant.

Sr. Zaragoza:
Bé, jo crec que el Sr. Sánchez ha fet una explicació que efectivament, per un error que 
comet la concessionària a l’hora de fer la petició d’aquest procés és quan s’atura la 
llicència mediambiental i és quan l’anterior govern a l’octubre decideix fer la suspensió de 
llicències sobre aquesta activitat i és en aquell moment en el que, insisteixo, que sí que és 
veritat que la va començar l’anterior govern, no és per res, però no fa res més que aprovar 
aquella suspensió, 20 mesos després, amb el nou govern en minoria és quan es demana 
l’informe per començar a fer l’estudi i el pla especial, 20 mesos després d’aprovar la 
suspensió de llicències, diguem-ho perquè de vegades està bé recordar que és veritat que 
s’inicien coses, alguns després es queixen de que no som eficaços però és veritat que no 
som eficaços i per això el temps ens pot fer tirar a sobre però és que en 20 mesos l’anterior 
govern, aquest que suspèn llicències, no fa cap encàrrec. És el juliol el moment que entra 
el govern en minoria i decidim tirar endavant el projecte per a fer l’estudi del pla especial, 
tres mesos després l’aprovem en Junta de Govern, ens reunim amb els veïns, l’hem 
explicat amb llum i taquígraf, és a dir, més clars, jo crec que vostès hauran de fer una 
explicació clara del seu sentit de vot i ja li recordaré que, en tot cas, quan es presentin 
coses el mateix dia del ple de modificar acords, que potser nosaltres tampoc estarem 
d’acord d’incorporar coses perquè no haurem tingut temps a fer-ho. Escolti, el document de 
40 pàgines estava a la seva disposició des del dia de la comissió informativa. El 3 de 
setembre ens vam reunir amb tots els portaveus, abans de reunir-nos amb els veïns, per 
explicar fil per randa i tècnicament tot el procés que nosaltres havíem fet, tot, i en aquell 
mateix dia explicant que això vindria com a sobrevingut al ple. I ho vam explicar el primer 
dia, entre altres coses, perquè amb el tempo anàvem com anàvem i ho hem explicat des 
del primer dia. És legítim el que vostè  diu, jo ja li dic, vostès hauran de fer  una explicació 
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d’aquest sentit del vot perquè és molt greu la situació en la que ens trobem, estem al final 
pràcticament del procés, que hem fet un procés ampli de participació, de parlar amb els 
veïns, de parlar amb vostès, i jo crec que hem reconegut una feina tècnica molt important 
per veure com trobàvem aquest punt intermedi, com deia el regidor d’Esquerra 
Republicana i ara estem aquí i no podem anar més enllà però és que ho hem explicat des 
del primer dia aquesta situació en la que, evidentment, em sembla que abans ho ha 
explicat l’alcalde, alguns s’obliden que hem viscut un procés al mig de pandèmia, no hem 
pogut fer la reunió amb els veïns que era la nostra voluntat perquè no ens podíem reunir, 
així de simple, perquè estaven prohibides les reunions. L’hem fet en el moment en què 
hem tingut la possibilitat de poder fer-la per contestar les seves al·legacions, tal i com era 
el compromís que vam agafar en aquesta sala amb els veïns. És que més clar...jo crec que 
tots tenen aquesta informació, més clar no es pot explicar. Mirin, nosaltres sí que és veritat 
que creiem que és important avui, més enllà d’aprovar la llicència d’activitat, no confonem, 
és a dir, aquí haurem de continuar estant atents, com deia el company Joaquim, amb 
aquesta situació, tots, evidentment, perquè nosaltres el que fem és regular l’activitat i 
deixar-la en sectors que no estan dins d’aquesta regulació de la zona urbana però 
nosaltres continuarem, evidentment, atents d’on s’ubica i quines autoritzacions necessiten i 
quines recomanacions s’han de fer per diferents departament perquè, si es torna a 
demanar aquesta llicència i ubicar-la en un altre lloc, compleixi allò que el municipi 
necessita. Això, jo crec, en això coincidim i en això estarem atents a aquestes 
autoritzacions. 

Sr. Alcalde:
Molt bé. Obriríem el segon torn d’intervencions. Alguna petició de paraula? Doncs, si no 
n’hi ha cap, passaríem a la votació d’aquest punt.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 2

C‘s 1

Total 16 2 2

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present proposta per 16 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), CUP (2), 1 vot en contra de MEC (1)  i 2 
abstencions de Molins Camina-Podem (1) i  C’s (1),.
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13.- c) Qüestió Sobrevinguda. Proposar la creació de la Comissió de seguiment 
sobre la festivitat del Tres Tombs.

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 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 la present proposta per unanimitat 
dels membres presents, la ratificació de la inclusió d’aquest punt.

PROPOSTA

ANTECEDENTS

Els darrers anys s’ha generat un debat a la societat  sobre determinades festivitats en les 
quals prenen part diferents animals. A Molins de Rei aquest debat és més rellevant a 
l’entorn de la festivitat dels Tres Tombs.

Aquest és ben divers i  no afecta per igual ni a  totes les festivitats ni a tots els territoris. 
Respecte els Tres Tombs, aquests han generat alguns protestes, canvis de recorregut i 
l’adaptació de la festa als nous temps. 

 Com a resultat d’aquest devat i per tal de facilitar-ho i canalitzar-ho a la nostre Vila i 
atenent també, que una entitat municipal ha demanat formalment la creació d’aquesta 
comissió per poder-ne formar part.

És per tot això que es proposa a l’Alcalde la creació de la Comissió de seguiment de la 
festivitat dels Tres Tombs i per tant l’adopció dels següents acords.
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ACORDS

1.- Creació  d’una Comissió de Seguiment de la festivitat del Tres Tombs, sobre els 
següents principis rectors:

Composició:

President: Alcalde o alcaldessa.
Vicepresident: regidor o regidora de medi natural. 
Vocals: representants  dels grups municipals i representants de l’entitat Tres Tombs, de 
Molins de rei ¿Serás su voz?, i d’altres entitats si es manifesten formalment interessades.

També podran assistir els tècnics municipals designats pel president o persones externes 
expertes en el tema que pertoqui, a petició dels grups municipals o les entitats que en 
formen part.
Regim de reunions:

Una cada tres mesos, amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari quan ho demanin 
portaveus dels grups municipals.

2.- Donar trasllat del contingut de la moció a la entitat Molins de Rei, ¿seràs su voz?, a 
l’entitat organitzadora dels Tres Tombs a Molins de Rei  i als mitjans de comunicació 
locals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara, com a qüestió sobrevinguda, saben que també hi ha, primer he de trobar el punt, 
saben que en Portaveus avui hem tingut un debat al matí, no ha tingut continuació però, en 
qualsevol cas, faríem el debat sobre la possible incorporació o no que és una proposició 
d’Alcaldia que el que comporta és la creació de la Comissió de seguiment de la festivitat d’ 
Els Tres Tombs i, per tant, des d’aquesta perspectiva és un debat que vàrem fer a 
Portaveus, per tant, abans de llegir la proposta que portaríem, obriríem el torn 
d’intervencions per defensar o no la incorporació d’aquest punt a l’aprovació de l’ordre del 
dia i, per tant, iniciaria el debat el Sr. Carles Ros. Endavant.

Sr. Ros:
Bona tarda. Com sabeu, és una proposta que ens va fer arribar una entitat, no només a la 
CUP, si no m’equivoco, sinó a tots els partits, per crear una comissió de seguiment al 
voltant de la festivitat d’Els Tres Tombs. Sé que avui no he estat del tot operatiu per 
qüestions fisiològiques que no em torbava del tot bé però sí que s’ha comentat de que 
s’havia tractat amb urgència  aquest punt, no és cert, ho vam comentar a la reunió de 
Portaveus fa una setmana que la CUP portava aquest punt. En teoria, l’entitat ha contactat 
amb totes aquestes, amb la resta de grups municipals demanant-vos des de fa sis mesos, 
si no m’equivoco, que portéssim aquest punt avui aquí, i al final el que sí que com a CUP 
volem demanar a la resta de grups municipals és que, si realment no és que estiguin 
estrictament a favor o en contra de que es creï aquesta comissió, com que l’únic que 
estem proposant avui aquí és la creació d’una comissió de seguiment, si hi ha alguna cosa 
a llimar tècnicament, podem fer el debat literalment avui aquí, per això són els debats de 
plenari, però la CUP sí que us demanem que no cal postergar aquest punt al següent ple 
perquè simplement és crear una comissió per estudiar, per poder parlar aquest tema amb 
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l’entitat que demana participar. No és un debat polític formalment sobre res que involucra 
la comissió sinó simplement crear la comissió que farà els debats, llavors, si és que els 
grups municipals estan en contra per algun motiu de que es creï aquesta comissió, en tot 
cas, nosaltres per això voldríem mantenir la urgència d’aquest punt perquè no creiem 
necessari, creiem interessant poder començar a operar la comissió partint de que només té 
tres o quatre mesos per operar davant la següent festivitat i seria perdre part d’aquest 
marge de que puguin fer les coses tranquil·lament on hi ha el debat real que és el debat 
polític de la comissió no en les urgències d’aquest punt que, repeteixo, en teoria fa sis 
mesos que sabem tots que l’entitat ho demana. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Sra. Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Bé, en tot cas, he estat una de les persones que aquest matí he demanat de no córrer, 
entre altres coses, perquè m’ha arribat la informació per correu electrònic però incompleta, 
és a dir, he entès per algun dels correus en els quals hi havia una esmena o unes 
esmenes em sembla del Grup Socialista i a mi aquest document no m’ha arribat, és a dir, 
amb els reenviaments que...només en tinc un que era la proposta de la CUP. Aleshores, 
nosaltres, per definició, no ens posarem en contra de cap comissió de seguiment perquè 
creiem que està bé que, a més a més, treballem, controlem totes les coses que es facin el 
que passa és que, en tot cas, aquest matí, jo, tota la informació, no la tenia i per això 
demanàvem que, si realment no era una qüestió de vital importància, no, perdó, no és la 
paraula, que realment ens haguéssim de pronunciar sobre el que estaven dient aquests 
dos documents, en el meu cas, no ho podia fer. Per tant, per part nostra, nosaltres, com a 
grup, en el seu moment quan a Portaveus es va plantejar aquesta possibilitat de comissió 
també ens ha arribat la sol·licitud per part de l’entitat, no ens posem en contra de fer la 
comissió però, en tot cas, no es tractava d’endarrerir res sinó que no hem rebut, en tot cas, 
bé tota la informació que hi havia i, llavors, demanàvem aquest temps, senzillament... Jo, 
per exemple, he vist que es parlava de la regidoria, del regidor de Medi Natural, no?, em 
semblava que era Medi Ambient, no sé si és el mateix o era un altre, llavors, clar, pensava 
que aquests dubtes són els que, en tot cas, ens plantejaria una tranquil·litat en algun 
moment, no? Si més no, en tot cas, per part del grup d’Esquerra Republicana  de 
Catalunya, no hi ha cap problema per fer una comissió de seguiment, al contrari, però, en 
tot cas, passava això, que la informació no ha acabat d’arribar bé.

Sr. Alcalde:
Estaríem, no, tots, per això, no en el debat de si l’hem de crear o no, sinó en el debat de si 
fem el debat ara...d’acord, d’acord, Marta. Més intervencions sobre...molt bé, Sra. Ana 
Aroca, sobre la incorporació d’aquesta comissió:

Sra. Aroca:
Sí correcte, però a part de la incorporació també s’ha de parlar del sentit de vot per una 
futura comissió, per tant, jo ja he dit...

Sr. Alcalde:
Perdó, no, això ja formaria part del debat, després, estricte, ara estem debatent la 
incorporació d’aquest punt.

Sra. Aroca:
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Ho tinc claríssim, gràcies. Jo crec que també és la que aquest matí ha demanat que aquest 
punt quedés pel ple següent, no per res, segurament, si es fa ara o el ple següent, votaré a 
favor. Però, si que és cert que per mi tot el procediment que ha portat aquesta incorporació 
que fins avui mateix jo no tenia clar que això anés al plenari d’avui, no sé si avui o ahir és 
quan jo vaig fer, preguntar el dubte de si això anava per plenari d’avui perquè jo, el que he 
viscut ha estat que en Junta de Portaveus, el Sr. Carles Ros pregunta sobre què s’ha de 
fer per incorporar aquest punt i el que m’he trobat és amb el punt ja incorporat després de 
Portaveus, sense dictaminar, sense estar fet, amb esmenes d’un grup... Una mica tot, la 
veritat, un embolic que jo el que he plantejat aquest matí és si encara queda temps pels 
Tres Tombs i tenim temps per estudiar-ho, deixem el punt sobre la taula, si voleu, parlem 
fins i tot en comissió informativa tranquil·lament, estem, tanquem com ha de ser aquesta 
comissió amb el consens de totes les forces polítiques i l’aprovem al plenari del mes que 
ve. Jo, si el regidor que ha presentat aquest punt, estima que aquesta urgència sí que 
existeix, jo no m’he negat mai a que es debati cap punt en aquest plenari i no ho faré ara i, 
a més, torno a dir que votaré a favor. Però repeteixo que crec que el més lògic, atès com 
ha estat tot plegat, és que aquest punt es deixi pel ple del mes que ve.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si no n’hi ha cap, parlaria jo ara, també, per clarificar el nostre 
posicionament com a grup i, també, com, al final, qui portava la reunió de Portaveus i 
segurament hem entès la reunió de Portaveus de diferent manera perquè jo crec que, 
davant els dubtes que es van expressar a la reunió de Portaveus, va ser la pròpia 
Secretaria que va dibuixar un camí, el camí era una proposició d’Alcaldia com el que estem 
portant avui a ple, que es votés la seva incorporació al ple com és el que estem debatent 
actualment i que amb un text que ens hem intercanviat , que el Sr. Carles Ros es va 
comprometre a fer un esbós de text de proposició d’Alcaldia i que jo mateix ahir vaig 
intercanviar amb ell i que avui mateix ens diu que accepta les esmenes proposades per qui 
proposa aquest punt que, en aquest cas, és l’alcalde. Per tant, em sorprèn, Sra. Aroca, que 
digui que havíem quedat en una cosa i que fins avui no ha tingut clar...no, no, vam fer una 
reunió de Portaveus i vam deixar molt clar quin era el procediment, davant els dubtes que 
hi havia hagut fins llavors, en reunió de Portaveus ho vam deixar clarament quin era el 
procediment i, de fet, el Sr. Ros, l’endemà mateix, si no m’equivoco, ja va fer un text. Si un 
cas, jo l’únic que he de dir és que fins ahir jo no vaig tenir ocasió d’intercanviar el text. No 
hi ha hagut cap aportació de cap altre grup al text que es va passar, cap altra...no, perdoni, 
Sr. Espona, però el text del Sr. Ros el va enviar dijous passat, si no m’equivoco, just 
l’endemà de Portaveus. Des de dijous passat el tenim el conjunt de portaveus aquest text. 
Jo, insisteixo, que crec que hi ha hagut un error i crec que ho vaig dir en un altre grup 
perquè...i ho clarifiquem aquí perquè, en aquest cas, es va enviar al portaveu anterior de la 
seva formació i, segurament, aquí hi ha hagut un problema que vostè no va veure aquest 
correu i jo aquest mateix problema el vaig detectar ahir quan al reenviament de la proposta 
que feia jo mateix em va venir rebutjat el correu a l’anterior portaveu. Per tant, aquí, segur, 
que des d’un punt de vista informàtic hem de millorar aquest grup on segurament es va 
cometre un error del grup de Portaveus, això ho mirarem. Però, en qualsevol cas, és veritat 
que nosaltres considerem que, el que ens vam comprometre a Portaveus, ho hem fet, hem 
acordat aquest text de la proposició d’Alcaldia i, per tant, si els sembla, ara passaríem a la 
votació de la incorporació d’aquest punt o no, que ja els hi diem, la explicació del nostre 
posicionament, no tenim problema de fer-ho avui. Sí, sí, Sr. Ros, tanca vostè el debat de la 
incorporació d’aquest punt.

Sr. Ros:
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Només pel que comentava la companya Ana Aroca, sí que tots hem fet errors en el 
procediment, vaig començar perdent-me jo un correu de mitjans d’agost que vaig contestar 
i no vaig recordar d’haver-lo llegit perquè estàvem de vacances, suposo, però, torno al fons 
d’això.  És una comissió tan bàsica com que una entitat sol·licita una comissió d’Els Tres 
Tombs, Alcaldia respon a les esmenes posant els regidors que creu oportú que dirigeixi 
això, no tenim res a dir al voltant d’això i per això sí que demano que puguem tirar per 
urgència això perquè realment el punt és oficialment d’urgència però ve dit per tots 
nosaltres des de fa sis mesos. I és tan simple com crear una comissió que en parli amb 
dues entitats que estan interessades i si n’hi ha alguna altra ja està especificat que es vol 
interessar que s’afegeixi per un debat que és superacotat, és superconcret, vull dir, que 
podríem deixar temps a estudiar formalment aquesta comissió però és que és un full, 
ocuparia mitja pàgina si estigués comprimit, són tres línies que diu que serem aquests i 
ens reunirem, vull dir, que no té molt d’això. Proposo que l’alcalde llegeixi el definitiu que té 
davant i això. Sí que demano tirar milles per no perdre del temps en qüestions 
burocràtiques de tempos que hem fallat un cop més i fallem molts cops i potser no sé què 
hauríem de fer per a solucionar-ho però no és el debat d’aquest punt concretament.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació de la incorporació d’aquest punt. Votació. Acceptant 
la proposta del Sr. Carles Ros, si els hi sembla, passaria a la lectura d’aquesta proposició 
d’Alcaldia per la creació de la comissió de seguiment per la festivitat d’Els Tres Tombs i, si 
els hi sembla, faré també allò significatiu que hem modificat de la proposta original, si els hi 
sembla, per a clarificar-ho més. Presenta el punt 13.c). Amb aquesta lectura, obriríem el 
torn d’intervencions del debat sobre la creació d’aquesta comissió. Sr. Ros, entenc que 
vostè mateix obre aquest torn. Endavant.

Sr. Ros:
Bé, doncs, resumint, perquè ho he dit en la intervenció anterior, hi ha la proposta de 
l’entitat de Molins de Rei ¿Serás su voz? de treballar al voltant d’ Els Tres Tombs. És una 
entitat de Molins de Rei que treballa per a vetllar pels drets dels animals i té uns 
plantejaments sobre el funcionament d’Els Tres Tombs que podrem o no podrem compartir 
però creiem que és molt interessant que estiguin sobre la taula, que siguin coneguts per 
tots els grups municipals i fins i tot que siguin coneguts per altres entitats implicades, en 
aquest cas, concretament per la entitat que organitza literalment aquesta festivitat, per tant, 
creiem que és interessant un punt de contacte on hi hagi un debat serè amb arguments i 
sostingut en el temps per poder posar en contacte les visions al voltant d’aquesta festivitat i 
del fons polític que és els drets dels animals i per això proposem la creació d’aquesta 
comissió de seguiment d’Els Tres Tombs amb la composició de les entitats mencionades i 
altres si se’n proposen i que, en tot cas, el poble de Molins de Rei pugui seguir treballant 
per a construir una mentalitat al voltant d’Els Tres Tombs i dels drets dels animals el més 
justa possible. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, jo crec que ja s’han exposat els motius i el text recull tota la 
voluntat dels grups municipals, per tant, si els hi sembla, passaríem a la votació. Votació 
del punt 13.2. Si no tinc mal entès, també hi hauria un representant de la ciutadania i, per 
tant, de l’entitat que està fora, amb la possibilitat de poder adreçar unes paraules, si no 
m’equivoco. Això ho fem normalment quan hi ha mocions que pertoquen o acords que 
pertoquen a un col·lectiu determinat, entenc que aquest és un dels casos. No sé si estava 
escoltant, entenc, el ple, sí, gràcies, Roger, per si de cas...ells tenen el dret. Jaume, no, no, 
Jaume, a veure, ara potser soc jo el que...Jaume, Jaume, hola, un segon, ara potser soc jo 
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que m’he confós. Jo no sé si tu volies parlar en general al final del ple o per aquest punt 
concret de la creació de la comissió de seguiment d’Els Tres Tombs.

Intervenció públic:
Jo volia escoltar com anava i, després, intervenir al final.

Sr. Alcalde:
Al final del ple? D’acord, doncs, llavors, demano disculpes perquè soc jo que m’he confós. 
Com que avui són varis temes que em sembla que et pertoquen, per tant, soc jo el que 
m’he confós. D’acord, d’acord. Doncs, demano disculpes a tothom, després, quan acabi el 
ple i les mocions, et cridem. Moltes gràcies, Jaume. Molt bé, doncs, disculpeu perquè, 
insisteixo, que...

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  la present proposta per unanimitat 
dels membres presents.

D – MOCIONS

14.- Moció del grup municipal cup molins i col·lectius de cooperació i solidaritat 
respecte a la destrucció del camp de refugiats de mória 

MOCIÓ

El dia 9 de setembre vam saber que un incendi - probablement provocat - va destruir 
completament el camp de refugiats de Mória, a l'illa grega de Lesbos. En aquest camp de 
refugiats, dissenyat per a 2.500 persones i que era el més gran de Grècia, malvivien prop 
de 13.000 persones en condicions infrahumanes i en situació de privació de llibertat 

https://www.ara.cat/internacional/moria-camp-refugiats-Lesbos-destruit-incendi-coronavirus-covid-19_0_2523947645.html
https://www.ara.cat/internacional/moria-camp-refugiats-Lesbos-destruit-incendi-coronavirus-covid-19_0_2523947645.html
https://www.youtube.com/watch?v=y6pRE9bhMzg&feature=youtu.be
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malgrat que la majoria fugen de conflictes tan crus com el de Síria o el de l'Afganistan i que 
el seu únic delicte és intentar trobar una vida millor. 

El destí de tots aquests refugiats és ben incert. L’1 de març d’enguany, el govern grec ja va 
suspendre al seu territori el dret d’asil que garanteix la Convenció de Ginebra i ho va fer 
amb el suport de la Unió Europea (tan de la Comissió com del Consell i del Parlament). La 
mateixa presidenta de la Comissió - Ursula Von Der Leyen - va agrair Grècia el fet de fer 
d’escut europeu. 

Des de llavors hem vist com guardacostes grecs disparaven foc real contra refugiats 
indefensos en el mar, organitzacions de juristes pro drets humans han documentat 
deportacions col·lectives (prohibides pel dret internacional), o com el New York Times i Der 
Spiegel denunciaven que Grècia feia servir presons secretes per a migrants indocumentats 
i com es feia servir la pandèmia de covid-19 per tal de restringir encara més la mobilitat i 
els drets dels refugiats. 

L'endemà del gran incendi grups de veïns van tallar amb camions tots els accessos al 
camp de refugiats. Volien impossibilitar la rehabilitació del camp per tal d’evitar la tornada 
dels refugiats que van fugir durant l’incendi. 

Encara que of Amanacer Dorado es va dissoldre, sí que es manté a Lesbos una amalgama 
de grups xenòfobs i racistes que junt amb exmembres d’aquesta organització i altres 
feixistes organitzen atacs contra els migrants. 

La reorganització de l’extrema dreta a Lesbos i a tota la UE, a més de ser una greu 
amenaça per la vida dels migrants, també són instrumentalitzats per les autoritats locals, el 
govern grec i les institucions europees per incomplir sistemàticament les obligacions que 
imposa el dret internacional humanitari. 

L’Estat Espanyol, malgrat estar governat els darrers anys per forces suposadament 
d’esquerres i obertes a l’acollida de persones refugiades, no és país per a refugiats. 

Únicament 1.359 persones d’un compromís inicial de 9.323 han sigut reubicades a l’Estat; i 
les acceptacions de sol·licitud d’asil són d’un 5%, mentre que la mitjana mundial és el 31%.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Denunciar que els estats europeus i especialment l’Estat Espanyol han incomplert el 
compromís a què van arribar el 2015 per acollir 160.000 persones refugiades i exigir el 
compliment dels tractats internacionals i dels drets humans, de la infància i els dels de les 
persones migrants que provenen de països en guerra, violència o amb vulneracions dels 
drets humans. 

2.- Demanar la derogació del Reglament de Dublin, que estipula que els demandants d’asil 
han de cursar la seva sol·licitud en el primer país de la UE en què entren. Considerem que 
és el principal causant de la situació inhumana en què viuen els refugiats a Grècia alhora 
que eximeix els altres Estats membres de la UE de la seva responsabilitat d’acollir el 
mandat d’asil. La presidenta de la comissió Ursen Von der Leyer es va expressar en 
aquest sentit en la seva darrera comunicació.

https://www.elsaltodiario.com/union-europea/muerto-disparos-policia-griega-frontera-turquia
https://www.elsaltodiario.com/union-europea/muerto-disparos-policia-griega-frontera-turquia
https://es.euronews.com/2020/03/03/la-ue-cierra-filas-con-grecia-y-le-agradece-su-papel-de-escudo-de-europa
https://es.euronews.com/2020/03/03/la-ue-cierra-filas-con-grecia-y-le-agradece-su-papel-de-escudo-de-europa
http://www.radiocable.com/nyt-spiegel-ilegalidades-grecia-refugiados539.html
http://www.radiocable.com/nyt-spiegel-ilegalidades-grecia-refugiados539.html
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2.- Demanar al Gobierno de España, a la resta de governs de la Unió Europea, al 
Parlament Europeu, al Consell i a la Comissió Europea, que actuin amb celeritat en la 
reubicació immediata i sense condicions de tots els sol·licitants d’asil a Lesbos. 

3.- Demanar igualment a tots els anteriors que tinguin en compte l’oferta del Govern de 
Catalunya d’acollir un mínim de 120 persones refugiades (20 de les quals menors no 
acompanyats) provinents del camp de Mória.

4.- Demanar també que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una 
operació permanent d’ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides 
humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a la 
Unió Europea. 

5.- Fer arribar aquests acords a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, al Departament 
d'Exteriors de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Parlament 
Espanyol, al Parlament Europeu, al Consell Europeu, a la Comissió Europea i a l’Agència 
de l’ONU per als Refugiats (ACNUR). 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara sí que entenc que ja hem acabat els punts sobrevinguts a l’ordre del 
dia, passaríem a l’apartat de les mocions. I, en aquest cas, el punt 14 de l’ordre del dia, 
moció del grup municipal CUP Molins de Rei i el col·lectius de cooperació i solidaritat 
respecte a la destrucció del camp de refugiats de Moria. Per tant, fa la presentació 
d’aquesta moció la Sra. Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo:
Presenta el punt 14.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. Sra. Marta Espona i, a continuació, el Sr. 
Gerard Corredera. Endavant, no, Sra. Marta Espona.

Sra. Espona:
Gràcies. Aquest darrer episodi al camp de refugiats de Moria és una mostra més de la 
mala gestió duta a terme amb els refugiats i de la manca d’interès per part d’Europa i dels 
seus estats membres per a desenvolupar una política real d’acollida als refugiats malgrat el 
compromís pres l’any 2015 d’acollir 160.000 persones. Aturar indefinidament en camps a 
les persones que s’hi refugien sense cap resposta sobre una possible destinació no fa res 
més que agreujar la situació dels que són dins i, de retruc, alimentar l’aparició de 
grupuscles contraris a l’acolliment d’aquestes persones. Per tant, per part d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, no podem fer res més que donar suport a tota iniciativa 
encaminada a millorar la situació de les persones refugiades però pel que fa a l’ajut que 
pugui arribar des de Catalunya i des de l’Estat espanyol, tal com recull aquesta moció, cal 
exigir al govern de l’Estat espanyol que compleixi amb les sentències dictades per diversos 
tribunals i que la Generalitat tingui també les competències per l’acolliment de refugiats 
amb els recursos i efectius que calguin. Tres dies després del desastre al camps de Moria, 
la Generalitat es va oferir a acollir, tal com deia la moció, 100 persones refugiades i 20 
menors no acompanyats, per petita que sigui la mesura, que no es pugui fer realitat perquè 
el govern espanyol no ho permet és la consagració que, a l’hora de la veritat, són els 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387675/generalitat-compromet-acollir-minim-120-refugiats-quals-infants-adolescents-que-troben-lesbos-grecia
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387675/generalitat-compromet-acollir-minim-120-refugiats-quals-infants-adolescents-que-troben-lesbos-grecia
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mateixos estats europeus els que posen pals a les rodes per a desencallar d’alguna 
manera la situació més que precària i indigna que viuen aquestes persones. Hi votarem a 
favor.

Sr. Alcalde:
Sr. Gerard, endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies. L’incendi al camp de Moria, a Lesbos, no només ha deixat prop de 13.000 
persones al ras sense tenir accés a aliments bàsics, aigua i serveis de salut, també ha 
posat a l’agenda un cop més la vulnerabilitat i la violació de drets de les persones que 
malviuen atrapades a les illes gregues, a presons amb cel obert. Una tragèdia anunciada 
per moltes entitats que, des de fa temps, avisen de la delicada situació que s’estava 
generant als camps, especialment en un context de pandèmia mundial com l’actual. La 
solució del govern grec a aquesta crisi provocada per l’incendi ha estat la construcció d’un 
nou camp de refugiats estancat, totalment contrari a les polítiques vigents d’asil i que viola 
el dret internacional. La resposta no ha trigat a arribar per part de les persones refugiades 
que es neguen a tornar a tancar-se i fa dies que reclamen els seus drets bàsics, la llibertat 
de moviment i la reubicació urgent, uns drets que els governs de la Unió Europea van 
acordar garantir fa quatre anys i que, des de llavors, han incomplert barrant les seves 
fronteres, negant el dret d’asil i, en definitiva, aplicant mesures de contenció que deixen a 
milers de vides al marge. La situació ha empitjorat amb l’arribada de la COVID-19 que ha 
servit com a excusa pel govern grec per augmentar les devolucions en alta mar i efectuar 
detencions il·legals i expulsions col·lectives sense cap mena de procediment legal, en 
molts casos fent ús de la força. Ens municipalistes com el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament veuen amb preocupació aquesta situació, és per això que, per tal de 
donar una resposta efectiva i pal·liar el patiment de les persones atrapades a Lesbos, el 
Fons Català està desenvolupant projectes a l’illa de Lesbos de la mà de l’entitat La Garriga 
Societat Civil i el Legal Centre Lesbos en el marc de les campanyes “Món Local Refugi” i 
“Món Local COVID-19”. Des de Catalunya en Comú, tenim el compromís d’atendre, 
socórrer i acollir les persones refugiades, respectant els drets fonamentals d’asil i protecció 
internacional. Votarem a favor de la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, més intervencions? Sra. Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Bon vespre de nou. L’incendi en el camp de Moria a Lesbos és l’últim capítol de la 
vergonya d’Europa. La recuperació de la dignitat i els drets de més de 12.000 éssers 
humans que en ell s’amunteguen, molts d’ells menors, requereix la seva acollida per part 
dels governs nacionals. Lamentem que el Consell Europeu hagi bloquejat una resposta 
comuna d’emergència en els últims anys, en cap cas aquest bloqueig ha estat del govern 
socialista actual, però confiem que la proposta de la Comissió Europea per un nou pacte 
d’asil i immigració es plategi un mecanisme de repartiment obligatori basat en la 
responsabilitat i en la solidaritat així com en els visats humanitaris. En aquest sentit, els 
que menyspreen sense poder la memòria d’Europa, aquest gest de solidaritat humana tan 
noble com és l’asil, posen en perill la credibilitat del nostre projecte europeu. Negar-se a 
rescatar a les persones i negar-se a recuperar la seva dignitat demostra no estar habilitat 
per dur a terme aquesta gran responsabilitat que tenim com a europeus enfront dels 
12.000 que s’amunteguen en un reallotjament vinculat, vinculant, obligatori, permanent de 
tots els estats membres de la Unió Europea. Per tant, reclamem un nou pacte 
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d’immigracions i asil amb solidaritat vinculant, responsabilitat compartida, un mecanisme 
europeu de salvament i rescat en el mar que no criminalitzi, en definitiva, vies legals i 
visats humanitaris i exigir ja a les autoritats gregues que respectin els drets humans. Com 
deia el company de Molins en Comú, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
del qual som membres i fundadors, també té...ha fet, té un posicionament com a entitat 
també municipalista en quant en tant a cooperació i solidaritat, treballa en aquests 
projectes que ell ha comentat i, des de Molins de Rei, estem treballant en poder acollir-nos 
en aquests projectes com a campanya d’emergència d’ajuda al camp de Moria. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que, si no m’equivoco, és el torn de tancar el debat, Sra. Estefania, o 
si passem a la votació. Molt bé, doncs, passem a votar aquesta primera moció de l’ordre 
del dia d’avui.

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 la present moció per unanimitat 
dels membres presents.

15.- Moció dels Grups Municipal d’ERC MOLINS, MOLINS CAMINA-PODEM, MOLINS 
EN COMU per a la posada en marxa de la llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

MOCIÓ:

L’accés a l’habitatge és un dels reptes pendents de resoldre. Venim patint una crisi 
d’accés des de 2008 que, lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per 
l’increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen fins a més del 50% 
dels seus ingressos a l’habitatge. Es tracta d’una situació que s’ha agreujat arran de la 
crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, durant la qual moltes famílies han vist 
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reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han 
estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional a què s’han 
vist abocades.

El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, 
va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de mesures 
legislatives, en el marc del dret civil propi, per permetre que Catalunya comptés amb una 
regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans i, en particular, dotar les 
administracions públiques necessàries per limitar els increments de preus del lloguer 
d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment d'aquest mandat, el 
Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures 
urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, text que no 
fou convalidat.

Després de mesos de treball intens, durant els quals la plataforma anomenada El Sindicat 
de Llogateres ha tingut una especial importància en l’impuls i la tramitació de la proposició 
de llei, el 9 de setembre, el Parlament de Catalunya va viure una jornada històrica en 
defensa del dret a l’habitatge. Els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Catalunya 
en Comú i CUP, i finalment també JxCat, van aprovar la llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, una llei que 
permet fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. El text parteix d’una 
proposta treballada i acordada conjuntament amb el Departament de Justícia, el Sindicat 
de Llogaters i els grups signants.

Aquesta proposta, que és una fita històrica, regula un règim excepcional per contenir els 
lloguers aplicables en les conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, és a dir, 
aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de 
lloguer.

La llei dona, d’entrada, cobertura a una seixantena de municipis d'arreu del país, més 
grans de 20.000 habitants, i fixa en cinc anys com a màxim el període per mantenir sense 
revisar la classificació d'una zona amb aquestes característiques, a través de l'índex de 
preu de lloguer. També preveu excepcionalitats excloent-hi, per exemple, els habitatges 
amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinats a polítiques socials. 
D'aquesta manera, la renda que es pacti a l'inici del contracte no podrà superar el preu de 
referència per a un lloguer en circumstàncies semblants; ni
tampoc, amb excepcions, podria apujar-se el lloguer en cas que l'últim contracte, si fos 
dels darrers cinc anys, fos molt més baix.

A més de cercar l’equilibri entre els drets i els interessos en presència, la Llei reconeix i 
acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, i estableix solucions flexibles que 
permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades que respectin alhora el principi 
de proporcionalitat. Finalment, la llei també Incorpora modificacions de la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a l’habitatge, que Introdueixen, en el règim de control i 
sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es flexibilitza 
en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten d'un procés de 
gran rehabilitació, cas en el qual l'increment del preu que les parts han considerat de 
referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues es pot arribar a fixar 
en l'àrea superior de l'índex de referència.
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Atesa la importància de l’aprovació d’aquesta proposta de llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i la seva 
posada en marxa de forma immediata, els grups municipals d’Esquerra Republicana-AM 
de Molins de Rei, Molins Camina-Podem i Molins en Comú demanen l’aprovació dels 
següents acords:

1- Mostrar el suport a l'aprovació de la Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, ja que 
dona eines als ajuntaments per regular una problemàtica important en les 
ciutats com la nostra.

2- Al final del primer semestre del primer any es valorarà la mesura en la 
Taula d’Habitatge i, en cas que s’acordi aprovar el manteniment d’aquesta 
mesura en els propers anys, es farà la petició perquè Molins de Rei 
continuï sent declarada “àrea amb mercat d’habitatge tens“.

3- Sol·licitar al president del Govern de l’Estat espanyol i al grup parlamentari 
socialista que no prengui la rogativa que li permet l’article 32.1 lletra a) i 
lletra c) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal 
Constitucional.

4- Instar el Govern municipal a posar a disposició de la regidoria competent, i 
en especial de l’Oficina de Habitatge Municipal, els recursos tècnics 
necessaris per garantir la seva aplicació i crear campanya de difusió per 
informar la ciutadania sobre els seus drets.

5- Instar el Govern municipal a establir un seguiment periòdic en el si de la 
taula d'habitatge per garantir el bon funcionament i l’aplicació de la nova 
normativa.

6- Traslladar aquests acords al president del Govern de l’Estat espanyol, al 
grup parlamentari del PSOE, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Sindicat de Llogateres, a l’ACM, la FCM, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a totes aquelles entitats d’àmbit local que 
treballin en defensa de l’habitatge digne.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem al punt 15è, moció dels grups municipals d’Esquerra Republicana Molins, Molins 
Camina Podem, Molins en Comú per la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. I, Sr. Llort, 
endavant.

Sr. Llort:
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, jo ara no sé si...ja els grups ponents, entenc, que ja han fet l’explicació o 
s’afegeixen a l’explicació? Recordo que ara estem en la part dels grups ponents, obrim 
debat i tanquen els grups ponents.
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Sr. Aroca:
Jo faré una intervenció normal però no he demanat la paraula encara.

Sr. Alcalde:
Insisteixo, els grups ponents...

Sr. Corredera:
Després podem intervenir?

Sr. Alcalde:
En el tancament. En el tancament.

Sr. Corredera:
Només en el tancament?

Sr. Alcalde:
Sí, clar. Són grups ponents, jo crec que això...estem sempre en déjà-vu a l’hora de parlar 
de les mocions. Hi ha tres grups municipals que han presentat la moció, ara han presentat 
la moció, s’obre el debat i tanquen els grups ponents. Per tant...[Inintel·ligible, 02:06:31] 
eh? Sí però s’han de repartir el temps, és que, jo, de vegades sembla que no coneixem el 
procediment i de vegades sembla que és que no el volem conèixer.

Sr. Corredera:
Serà que no ho entenem.

Sr. Alcalde:
Deu ser això. Això s’ha demostrat moltes vegades.

Sr. Corredera:
Segur, segur. La crisi sanitària provocada per la COVID-19 obliga els ajuntaments a 
aplicar...puc parlar o no, ara? Puc parlar? Ara ens tocarà aprovar i implementar mesures 
socials i econòmiques en el procés de desescalada. En paral·lel, el govern de l’Estat 
aprova un conjunt de mesures d’escut social. En aquest sentit, s’ha aprovat un decret llei 
sobre mesures socials en defensa de l’ocupació que inclou l’extensió de determinades 
mesures d’escut social de les persones arrendatàries d’habitatge en situació de 
vulnerabilitat. També s’estén la possibilitat de sol·licitar la moratòria de condonació parcial 
de la renda quan l’arrendador sigui un gran tenidor d’entitat pública. En matèria d’habitatge, 
la situació anterior a la crisi provocada per la COVID-19 ja era preocupant. L’Estat 
espanyol liderava els desnonaments a nivell europeu amb 50.000 al 2019, majoritàriament 
en règim de lloguer. El nostre parc públic és insuficient, un 2% del total enfront del 15% de 
mitjana europea. Disposem d’un parc privat d’habitatge envellit i de mala qualitat que no 
compleixen els estàndards energètics actuals i els preus del lloguer són massa elevats en 
relació amb la capacitat adquisitiva de la població. Aquesta situació és el resultat de les 
diferents polítiques impulsades durant els últims 40 anys, especialment, perdó, de la mala 
gestió duta a terme durant la crisi immobiliària, la crisi de 2008 i la seva gestió posterior ha 
estat marcada per una emergència habitacional caracteritzada per milers de 
desnonaments, per una severa reducció de les partides pressupostàries com [Inintel·ligible, 
02:08:18] i per canvis normatius que, enlloc de beneficiar la majoria, van afavorir uns pocs, 
com el rescat bancari, la negativa de [Inintel·ligible, 02:08:25] del lloguer. Afortunadament, 
les mesures s’estan allunyant dels errors del passat tot i que encara són insuficients. 
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Aquestes mesures, importants i necessàries, són mesures d’urgència i no suposen un 
canvi estructural en un estat i en una comunitat, Catalunya, que encara pateix un retard 
considerable en relació a les millors pràctiques europees en polítiques d’habitatge. L’accés 
i la qualitat de l’habitatge són factors decisius en la lluita contra les desigualtats i el canvi 
climàtic, a més, tant la promoció de nous habitatges com la millora de les existents tenen 
importants impactes econòmics. Afrontar l’emergència habitacional com a una prioritat per 
l’impuls d’una economia sostenible requereix treballar en un gran pacte d’estat de caràcter 
estructural i amb horitzons a llarg termini que impliquin totes les administracions públiques i 
les organitzacions socials. Donada la gran preocupació que els ens locals compartim sobre 
garantir el dret a l’habitatge davant la crisi habitacional que [Inintel·ligible, 02:09:20] crisi 
econòmica ocasionada pel Coronavirus, estem convençudes que des del municipalisme 
hem de liderar una estratègia compartida amb la resta d’administracions per a garantir 
aquest dret, una estratègia que abordi la imminent emergència però que també assenti 
canvis de caràcter estructural mitjançant un pacte d’estat del dret a l’habitatge. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, no sé si parlen els representants de la Candidatura d’Unitat 
Popular, doncs, endavant, Sr. Ros.

Sr. Ros:
Sí, pensava si havien de parlar més grups... Bé, la CUP votarem a favor d’aquesta moció. 
Celebrem que abans de que caigués el govern de la Generalitat es pogués aprovar 
aquesta moció però, sobretot, felicitar la feina del Sindicat de llogateres. La realitat de 
Catalunya i de la resta de l’Estat és que tenim dos parcs públics d’habitatge més petits de 
tot Europa, això sumat als grans propietaris com els fons voltors, bancs i avarícia dels 
grans propietaris és el que porta que tinguem uns preus de lloguer tan cars davant unes 
condicions salarials que no estan a l’alçada ni de prop. La llei aquesta, per tant, treballarà 
en aquesta direcció però igualment cal que es facin mesures d’envergadura per aconseguir 
que baixin els preus dels lloguers a tot el país. Al final, creiem que els lloguers no haurien 
de poder superar un 30%  dels salaris de les persones i hauríem d’acabar construint un 
país on ningú depengués de la propietat d’un altre per acabar vivint, en aquest sentit. La 
moció aquesta, una nova concreció és posar l’ajuntament al servei de  la llei de la 
Generalitat, per tant, poc més a dir. Fer una crida a que a Molins de Rei es faci en aquesta 
direcció, ja està passant que nous contractes que s’estan fent s’haurien de regir a la llei 
però el que estan fent propietaris és mantenir el preu base però afegir, com a externes, 
ara, la repercussió de l’IBI, augmentar el preu d’assegurances, etcètera, i , al final, la 
realitat és que la llei ja està fallant a dia d’avui, al cap d’una setmana o dues d’existir, a 
Molins de Rei mateix. Per tant, cal posar al servei dels consumidors, com si diguéssim, 
dels llogaters, els serveis necessaris perquè el coneixement i la persecució legal dels 
propietaris que estan fent això. I, en tot cas, sí que fem una crida que esperem que l’Estat 
espanyol, el govern central de l’Estat espanyol, la Justícia, que molts cops és parcial, no 
faci lleis superiors que invalidin aquesta, que és una llei bastant bona en comparativa amb 
el que existeix a la resta del país i del món, és bastant bona i que precisament l’Estat, si fa 
algo, que sigui més protector de la gent i no el que ens podríem esperar com ha passat 
amb lleis com la de les nuclears que el que fan és invalidar la bona feina que s’ha fet aquí 
relativament. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Ros. Intervindré jo mateix en defensa del posicionament del grup 
municipal Socialista en aquest punt i, evidentment, explicant el que pensem, també 
proposant una sèrie de canvis que hem verbalitzat també i hem acordat amb els ponent 
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d’aquesta moció. En aquest cas, mirin, nosaltres no entrarem en tot el debat de l’habitatge 
que és evident que en aquesta moció el nostre grup parlamentari al Parlament de 
Catalunya va votar en contra, és a dir, però ara al que ens limitem és a aplicar la llei, ens 
agradi o no, hagin votat en contra o a favor o abstenció, però és una llei hores d’ara vigent 
i, per tant, del que es tracta és l’aplicació aquesta vigent i el que obliga a les 
administracions locals que poden estar-hi implicades. És des d’aquest punt de vista que, 
evidentment, nosaltres estem d’acord en la filosofia de la moció que es porta a terme que 
el que vol és, bàsicament, implicar a l’ajuntament de Molins de Rei, que ja ha començat 
evidentment a rebre peticions, demandes, informació, que ha començat a treballar per, 
evidentment, entre altres coses, portar a terme parts dels punts que proposen a la moció. 
Nosaltres, si en algun moment som crítics, som crítics amb la pròpia llei que entenem que 
no solventa perquè, experiències com aquesta, ja hi ha altres països europeus que 
normalment no ha funcionat en tant en quant la problemàtica d’habitatge i el preu de 
l’habitatge. Entenem que la política d’habitatge, i ho hem dit en nombroses ocasions, 
requereix d’accions molt més diverses des de la política pública d’habitatge realment, que 
és el que ha de fer, no només dient-li al privat que no pot posar un preu o determinat preu 
i, per contra, això pugui repercutir en la pròpia modernització d’aquell habitatge, en 
l’adaptació d’aquell habitatge o en el fet de que aquell habitatge, aleshores, vagi 
empobrint-se en matèria estructural. Però, dit això, nosaltres el que proposem és una 
esmena en el punt 2 que allà on diu “que instem al govern local que demani que Molins 
està dins d’aquesta situació”, com saben, i per clarificar immediatament a partir de 
l’aprovació d’aquesta llei, durant el primer any, nosaltres ja estem incorporats dins 
d’aquesta àrea, i, per tant, el que sí que ha de fer és, si de cas, passat el primer any de la 
vigència de la llei, demanar que continuï estant declarat com a zona tensa a nivell de 
lloguer i, per tant, el que els proposem és una esmena que vingui a dir que al final del 
primer semestre a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en el sí de la comissió de la 
Taula d’Habitatge de Molins de Rei valorem l’eficàcia o no, valorem la disponibilitat a 
continuar estant declarats com a zona tensa el preu del lloguer i, per tant, ho acordem en 
el sí de la Taula d’Habitatge. I, també, com saben, els demanem una votació per separat 
del que seria el punt 3 perquè entenem que, evidentment, podem tenir voluntat de fer 
algunes coses o no però, de la mateixa manera que nosaltres defensem sempre 
l’autonomia de l’ens local i no, particularment els hi dic, no ens agrada que cap 
administració supramunicipal ens digui  què és el que hem de fer en el que és la nostra 
matèria, nosaltres entenem que tampoc som qui hem de dir o no a un govern si ha de fer 
algun aspecte que defensi o no la constitucionalitat d’una llei. Per tant, des d’aquest punt 
de vista, els demanem vot per separat del punt 3, si és així, nosaltres ja els diem que 
votarem a favor de la resta de punts entenent que ja hem començat a treballar i que 
segurament hi haurà, esperem, un vot majoritari a favor d’aquesta moció i que, per tant, 
ben aviat puguem convocar la Taula de l’Habitatge i puguem abordar aquest i altres temes 
d’Habitatge que tenim pendents el govern de parlar, evidentment, amb el conjunt de forces 
polítiques. I ara és el torn de Junt per Molins, Sr. Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Una vegada aclarit el segon punt d’aquesta moció en el qual nosaltres 
també hi estàvem d’acord en treballar-ho d’aquesta manera, des de Junts per Molins, 
evidentment, votarem a favor d’aquesta moció. El problema de Molins de Rei amb el 
lloguer d’habitatge és un problema que s’arrossega ja des de fa molt i molt temps, on tenim 
uns lloguers excessivament alts i, per tant, hem d’intentar buscar aquelles eines que facin 
que el lloguer es pugui regular d’alguna manera. Com molt bé ha dit el Carles, 
evidentment, això té una afectació en els contractes nous, malauradament, tots aquells 
contactes antics continuen encara amb el preu que tenen taxat i, per tant, continuen 
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essent, possiblement i en molts casos, abusius. És evident que els salaris que hi ha avui 
en dia, els lloguers són massa alts i, per tant, hauríem d’intentar entre tots veure quina es 
la manera que podem aconseguir políticament per rebaixar-los. Aquesta és una bona 
moció i, per tant, també celebrar que els tres ponents la portin a debat. Crec que, en 
aquest sentit, la crisi del 2011 sembla que no haguem après res perquè els preus dels 
lloguers continuen sent alts i, per tant, malauradament, continuem amb el mateix déjà-vu. I, 
esperar que allò que de moment encara no han fet ni PP ni Ciutadans però que sí que van 
anunciar al seu dia que la portarien al Constitucional per tombar-la, doncs, esperem que no 
la portin, no la tombin perquè ja sabem que tot el que va al Constitucional i aprova 
Catalunya, doncs, ens ho tomben.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara seria el torn de tancament per part dels grups ponents. Endavant.

Sr. Aroca:
Gràcies. Finalment, hem estat parlant sobre les aportacions que ha fet el Grup Socialista i 
hem decidit atendre-les i, per tant, incorporarem aquest canvi en el punt 2 i, també, la 
votació per separat del punt 3 —que em fa por pensar que el Sr. Alcalde té informació 
privilegiada sobre el que pensa fer o no el govern, el Sr. Sánchez, perquè seria una notícia 
molt mala, molt dolenta per nosaltres com a societat perquè, ja ho ha dit el regidor 
Sánchez, i mira, em sento donar-li la raó però té raó, és que la majoria de les lleis que 
surten de Catalunya acaben invalidades per Tribunal Constitucional i en moltes ocasions 
han estat governs del PP els que han portat aquests recursos d’inconstitucionalitat que han 
fet que finalment acabin anul·lades. En aquest cas, seria una llàstima que fos el propi, el 
considerat govern més progressista de la història el que portés al Constitucional aquesta 
llei per la seva anul·lació, una llei que trobem que és molt necessària, que, si vol, no 
soluciona el problema, estic d’acord que potser  no solucionarà tot el problema però 
soluciona part del problema i posa nerviosos els grans tenidors de pisos i això és una 
realitat. Aquestes darreres setmanes estem coneixent que, ara que estem afrontant 
aquesta crisi tan greu i s’estan tancant els mercats de compra-venda d’habitatges, els 
preus del lloguer estan pujant i això no ens ho podem permetre perquè el que ens trobem 
és a famílies amb rendes més baixes que no poden ni comprar un habitatge ni llogar un 
habitatge i això és molt greu. Per tant, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa i 
aquí l’hem feta aprovant aquesta llei i, per tant, l’hem de defensar. Dit això, reiterar 
l’agraïment que han fet els nostres companys, que ha fet pràcticament tots els ponents al 
Sindicat de llogateres que s’hi ha currat molt i ha fet possible que tinguem aquesta nova llei 
que creiem que és molt encertada i molt necessària. Perdoneu, i per acabar i perquè no 
vull que es quedi en “el tintero”, jo li demanaria al Sr. Alcalde que ja...bueno, com ho dic, 
que, ja que s’inventa en molts casos la interpretació del ROM al seu gust i si vol un dia 
quedem per debatre exactament com s’han de fer les intervencions i demés, doncs, ja que 
ho fa, tampoc no faci “cachondeo”, burla de com entenem el ROM la resta de grups 
municipals perquè potser tindríem una sorpresa si parlem de com s’han de fer les coses, 
les intervencions i els punts. Ja ho ha fet, ja s’ha inventat una interpretació del ROM en el 
punt de les esmenes de les bases reguladores de les subvencions i ara ho ha tornat a fer. 
No passa res perquè aquí, al final, estem podent expressar el nostre parer però li 
demanaria que no s’ho inventi.

Sr. Alcalde:
Entenc que tothom està d’acord que hi ha hagut una al·lusió personal, evidentment, més 
enllà d’un plantejament polític. Primer de tot, voldria la resposta perquè això m’ho ha 
demanat la secretària, perquè no m’he inventat res, he llegit, senzillament, un correu de qui 
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interpreta el ROM i de qui fa els consells jurídics per portar a terme en aquest ple que és la 
Sra. Secretària. Per tant, Sra. Secretària, si ho vol clarificar, si us plau. 

Sra. Secretària:
Sí. Està encès? Doncs, és que hi ha diferents tipus d’esmenes. A l’article 29.1 que seria el 
cas de vostès i de Molins en Comú que han aportat una esmena a posteriori de la reunió 
de Portaveus, en aquest cas, doncs, s’hauria d’haver, primer, aprovar la seva inclusió 
perquè, per tant, s’ha de considerar com a sobrevinguda aquesta esmena, després 
s’hagués hagut de votar l’esmena si quedava inclosa o no i, finalment, si quedava no 
aprovada, s’hagués hagut de votar el text definitiu. En aquest cas que ens estem trobant 
ara, estaríem en el cas de l’article 29.6 que diu que les esmenes transaccionals hauran de 
ser llegides per presidència abans de ser sotmès el seu text concret a la votació i el regidor 
ponent de la moció serà sempre qui tindrà l’última paraula de decidir si accepta o no 
l’esmena i, per tant, si queda incorporada o no. Per tant, estem parlant de dos tipus 
d’esmenes diferents.

Sr. Aroca:
Si em permeteu l’aclariment, i li agraeixo a la Secretària les seves paraules, perquè 
òbviament en el punt de les bases reguladores no s’ha fet el procediment que ella acaba 
d’aclarir, per tant, és com jo dic que el Sr. Alcalde s’ha inventat el procediment. I, ara, jo no 
m’estic referint tant a l’esmena que ell fa, que ja hem dit que l’agafem i que no hi ha cap 
problema i hem seguit el procediment, sinó que hi ha un punt del ROM que diu que si ho 
sol·licita algun grup l’Alcaldia podrà obrir un segon torn de paraula on podran tornar a 
intervenir tots els grups municipals i aquest segon torn de paraula també podrà ser tancar 
pel regidor o regidores ponents i això [Inintel·ligible, 02:23:13] a les mocions, per al qual 
cosa, lliçons sobre com interpretar el ROM a l’hora de fer mocions conjuntes, poques.

Sr. Alcalde:
Perdoni però jo no m’he inventat res. El que estava llegint era el que m’havia passat en el 
missatge la Sra. Secretària. Per tant, no digui el que no faig. Puc haver estat més 
escrupolós amb el seguiment o no de la mateixa manera que vostè, en el moment que veu 
que no segueixi els procediments, aixecar la mà que no se li negarà, evidentment, la 
paraula i fer una observació. Aquí, en cap cas, ningú...i començant per la Secretària que 
vetlla pel compliment jurídic del ple ha fet cap observació i vostè tampoc, i vostè tampoc. 
Per tant, després no vingui a dir que ens inventem la interpretació del reglament, com 
tampoc m’he inventat la proposició d’Alcaldia que vàrem acordar en la Junta de Portaveus 
respecte a la creació de la comissió de seguiment de la festivitat d’Els Tres Tombs. I, per 
tant, si tenen algun dubte, tenim l’òrgan formal de discussió del funcionament del ple que 
és la Junta de Portaveus, no enmig del debat dels plens. I només acabar de dir-li una cosa, 
no tinc més informació privilegiada del Sr. Sánchez de la que pot tenir vostè del 
vicepresident Iglesias. I, en qualsevol cas, si presenta algun recurs el govern, el presentarà 
el govern constituït per grup de Podemos i del grup Socialista, per tant, no digui el que no 
és. Passaríem a la votació per separat d’aquest punt. Com que s’ha acceptat la votació per 
separat, faríem la votació de tots els punts menys el punt tres, si els hi sembla. Votació del 
punt 15.
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VOTACIÓ:

Apartat tercer:

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 12 7

Resta d’apartats:

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



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 110/131

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

Total 18 1

Per tot això el Ple de la Corporació acorda  aprovar l’apartat “Tercer”, de la present 
moció per 12 vots a favor de JxM (4), ERC (4), CUP (2), MOLINS CAMINA-PODEM (1), 
MEC (1), i 7 abstencions de PSC (6), C’s (1).
 
I el Ple de la Corporació aprova la resta d’apartats, de la present moció per 18 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), ERC (4), CUP (2), MOLINS CAMINA-PODEM (1), MEC (1), i 1 
abstenció de C’s (1).

16.- Moció del grup municipal cup molins en nom de l’entitat molins ¿serás su voz? 
respecte a la incorporació de la visió vegana antiespecista i la celebració del dia 
mundial del veganisme

MOCIÓ:

La necessitat de fer públiques les accions informatives, reivindicatives, dels col·lectius 
vulnerables i dels quals els seus drets i llibertats són menystinguts, obviats o negats per 
part de la societat i de la mateixa classe política està portant a diferents d'aquests 
col·lectius a buscar el suport actiu de les institucions polítiques en forma d'accions 
simbòliques com ara penjar la bandera o símbol del col·lectiu a la façana de la Casa de la 
vila, o programar activitats reivindicatives, informatives o fins i tot lúdic festives per tal de 
donar visibilitat als col·lectius així com sobretot a l'essència de les seves legítimes 
reivindicacions. Tenint en consideració que habitualment es pengen pancartes i banderes 
de diferents col·lectius que reclamen els seus legítims drets, i donat també que des de 
l'àmbit polític municipal, durant el ple del mes de juny, la totalitat del consistori va votar a 
favor de desobeir la prohibició i sentència del tribunal suprem de penjar banderes no 
oficials a fi de poder penjar la bandera del col·lectiu LGTBI.

Es parla molt, tant entre la societat, com en el si dels col·lectius o fins i tot en l'àmbit polític 
de fer canvis i transformar aquest tipus de societat patriarcal que empra la força, la 
violència, el supremacisme i la discriminació envers els diferents o el més febles, que 
generalment ja són uns col·lectius que arrosseguen el seu estigma de discriminació i 
opressió des de fa molt de temps.

- Respecte els col·lectius vulnerables humans:

El sexisme, el racisme, la discriminació LGTBI, la discriminació capacitista que perjudica el 
col·lectiu de persones amb diversitats funcionals, la discriminació classista que discrimina 
per pertànyer a una classe social o estar en una situació de vulnerabilitat econòmica, i 
altres, se centren en les discriminacions que pateixen els col·lectius oprimits o discriminats 
humans.

- Respecte els col·lectius vulnerables, oprimits i discriminats no humans:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 111/131

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

En aquest moment i al llarg de la història, els animals han sigut el col·lectiu més oprimit i 
maltractat, tant pel que fa a la intensitat del maltracte, com en el referent a la quantitat 
d'individus oprimits, explotats maltractats i massacrats.

Se'ls ha vingut a utilitzar com a matèria primera (carn, pell, plomes, llana, ossos, etc.) 
patint i morint a granges i escorxadors, com a mitjà de transport o motor de tracció i eina 
de càrrega, se'ls ha utilitzat i se'ls segueix utilitzant com a "entreteniment" en zoos, circs, 
curses de braus, cacera, pesca (alguns ho consideren un esport), correbous, tres tombs, 
hípiques, tir al colom, cria i venda de "mascotes", experiments "científics" per la medicina, i 
per la indústria de la cosmètica o els productes de neteja, tabac o medicaments, la 
indústria armamentística, la carrera espacial i un llarg llistat mes d'activitats que atempten 
contra els seus drets més bàsics, privant-los dels mateixos com ara un dels més basics 
drets com és la llibertat, abocant-los i condemnant-los a terribles patiments psico-físics i la 
mort.

- Respecte la nostra societat i la manca d'ètica, respecte, consideració i sensibilitat 
envers aquest col·lectiu vulnerable:

Una societat patriarcal és una societat que utilitza l'opressió, la força, la violència, 
l'explotació, l'abús, la violació pel seu propi benefici.

Tots aquests factors es donen en el tracte i la consideració que tenim envers els animals 
en la nostra societat, emprant-los com a esclaus per a satisfer els nostres capricis o les 
nostres ànsies d'acumular diners.

A aquesta societat, tant als individus com a les elits i estructures soci polític econòmiques 
no els interessa reconèixer que els animals tenen drets, perquè això implicaria haver de 
posar-los al mateix nivell que als humans i d'aquesta manera la seva injusta, salvatge, 
inhumana i cruel explotació no seria de cap manera justificable.

Això justament ha estat el que ha succeït amb els col·lectius oprimits humans com ara els 
humans d'altres races o les dones.

Se'ls ha mantingut sota mínims en quant a drets i respecte, considerant-los éssers 
inferiors, per tal de poder fer amb ells i elles el que és vulgues i resultes de més profit pels 
interessos del capital o la "tradició" patriarcal. 

- Si anem a l'arrel de totes les opressions i de totes les reivindicacions, totes tenen la 
mateixa arrel:

Si quan analitzem, comparem o parlem sobre les opressions i les lluites de reivindicació de 
drets i llibertats, el teu punt de vista és que "no es pot comparar a un animal amb un 
humà", aquí ja trobem i tenim detectat el punt on per causa de la teva confusió de termes o 
potser degut a uns interessos personals, econòmics o polítics, no et permeten entendre o 
voler entendre el fons de la qüestió.

- La responsabilitat de la classe política:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 112/131

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

Mentre estigui a les nostres mans la possibilitat de deixar d'oprimir o d'ajudar a fer que 
aquestes opressions i discriminacions s'aturin i finalment decidim no fer res al respecte, 
podem considerar-nos còmplices d'aquestes.

De fet és una situació molt patriarcal, dominant i opressora, la posició d'un govern que té la 
força i el poder per decidir deixar d'oprimir i no ho fa, o que discrimina entre unes víctimes i 
unes altres considerant a unes dignes del seu ajut i a unes altres les condemna a seguir 
sent vulnerades arran d'un arbitrari i discriminatori sistema de creences i interessos. 
(sempre s'ha fet així... si canvio aquesta "tradició" potser perdre vots... Els animals només 
són animals i serveixen per explotar-los...és que organitzen tal o qual activitat amb ús 
d'animals són la família tal o qual i són amics de tota la vida de la família.. etc.)

En aquest cas es produiria una discriminació per pertànyer a una altra espècie, 
equiparable a la discriminació per pertànyer a una altra raça, sexe, orientació sexual, 
gènere, etc., tot sustentat per una concepció antropocèntrica i supremacista humana de 
l'existència.

¿És o hauria de ser responsabilitat d'un govern el fet de donar exemple i promoure actituds 
i polítiques que promoguin i defensin els drets i les llibertats dels més febles, dels oprimits, 
i de revertir situacions de vulneració envers aquests col·lectius sense fer discriminacions 
per qüestions de sexe, raça, gènere, classe social, edat, diversitat funcional o especie? 

Per tot això, el grup municipal de la CUP, en nom de l’entitat vilatana Molins de rei ¿Serás 
su voz?, els proposem al plenari els següents acords:

1- Penjar la bandera vegana antiespecista que representa al col·lectiu que lluita per la 
defensa dels i les oprimides no humanes sense veu, durant el dia mundial del veganisme 
que s'escau l'1 de novembre.

2- Que la perspectiva vegana antiespecista sigui tinguda en consideració i el tracte real 
envers els animals en aquesta vila,canviï substancialment i radicalment i es deixi de fer ús 
dels mateixos per a activitats buides de contingut que encara el dia d'avui s'avalen, es 
promocionen i se subvencionen per part d'aquest consistori.

3- Dur a terme formacions internes i públiques per donar a conèixer la perspectiva vegana 
antiespecista a la plantilla de l’Ajuntament i a tota la població, durant tot l’any i 
especialment al voltant del dia mundial del veganisme. 

4- Donar difusió dels acords als mitjans locals i a través dels canals de l’ajuntament.  

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 16 de l’ordre del dia, la moció del grup municipal de CUP Molins en nom 
de l’entitat Molins ¿Serás su voz? respecte a la incorporació de la visió vegana 
antiespecista i la celebració del Dia Mundial del Veganisme. Fa la presentació d’aquesta 
moció la Sra. Estefania Castillo. Endavant.

Sr. Castillo:
Presenta el punt 16.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’iniciaria el torn d’intervencions. Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Desde Ciudadanos queremos decir que estamos de acuerdo en que apoyemos el 
veganismo y a toda la gente que escoja esta línea como estilo de vida aunque no creemos 
que sea una moción adecuada para llevar a un municipio ya que el veganismo es una 
elección y no es algo con lo que se nace, es decir, no es lo mismo votar a favor de poner la 
bandera LGTBI que son personas que reciben discriminaciones por una [Inintel·ligible, 
02:27:20] que no escogen que una persona vegana que sí escoge serlo. Por lo tanto, no 
creemos que el echarle tierra encima a la gente que sí quiere comer carne sea una forma 
de atraer y sobre todo la forma en la que está escrita la moción en la que, literalmente, se 
ataca a la gente que sí decide comer carne y no se puede respetar una forma de pensar 
por encima de las demás y esta es la línea en la que va vuestra moción. Es por ello que no 
votaremos en contra porque respetamos absolutamente a la gente que decide ser vegana 
pero no votaremos a favor porque no creemos que la línea en la que está escrita, está 
redactado lo que se pide sea la adecuada.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
El veganisme és un estil de vida que ha anat guanyant força i conscienciació sobretot 
aquests darrers anys, no només com a dieta sinó també per la reflexió ètica i 
mediambiental que convida a fer. Està demostrat que la consumició excessiva de 
productes càrnics és perjudicial pel medi ambient i també per la nostra salut. Respectem 
aquesta ideologia i, per aquest motiu, no votaríem en contra d’una moció com aquesta. No 
obstant això, i en aquest sentit va bastant en la línia del que ha comentat la companya 
Laia, ens sorprendria que acabés penjada al balcó de l’ajuntament la bandera del 
veganisme, que no deixa de ser una tria personal, pel precedent que podria sentar. Estem 
a favor de defensar les minories però, en tot cas, creiem que no li correspon a aquesta 
institució fer bandera d’aquesta causa.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, jo mateix la faré pel grup municipal Socialista i, 
en part, també recollint reflexions molt comunes amb les dues que hi ha hagut de les dues 
Laies, en aquest cas. En principi, amb tot el respecte però considerant que part del text, 
això d’equiparar aquesta opció de vida pel que seria la manca encara de llibertat de 
determinats col·lectius no el considerem el més apropiat i, per tant, des d’aquesta 
perspectiva, i barrejant i sobretot respectant l’opció de cadascú de portar la dieta que sigui i 
l’estil de vida que consideri, també, igual que en la votació que farem, la pluralitat de la 
societat, també considerem que és molt important donar l’opció a aquesta llibertat que no 
seria en aquest sentit que la institució com l’ajuntament es signifiqués per  una ideologia o 
una altra que aniria en contra de mateixos estils de vida. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, nosaltres farem una votació diversa del grup mateix com intentem que sigui aquesta 
moció que entenem que no representa la diversitat del conjunt de la societat catalana, el 
text d’aquesta moció. Per tant, si no hi ha més intervencions, Sra. Estefania Castillo, seria 
el moment de tancar la votació, tancar el torn i passar a la votació, perdó.

Sra. Castillo:
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Gràcies. Responc directament a la Laia del partit de Ciutadans que intentem no discriminar 
als que consumeixen carn sinó donar drets als animals i reconèixer el seu patiment i el seu 
dret a viure lliurement i, per tant, deixar que el seu [Inintel·ligible, 02:30:27] es visualitzi. Ja 
està.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació d’aquesta moció. Votació del punt 16.

VOTACIÓ:

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 5 
vots en contra, Sra. Ainoa García, Sr. Miquel Zaragoza PSC (2),  Sra. Carme Madorell, 
Sr. Jordi Pradell JxM (2), Núria Garriga ERC (1), 11 abstencions Sr. Xavi Paz, Sra. 
Jessica Revestido, Sr. Alex Herrero, Sra. Esther Espinosa  PSC (4), Sr. Ramon 
Sánchez, Sr. Jordi Enseñat  JxM (2), Sra. Laia Juarros, Sra. Marta Espona, Sr. 
Joaquin Llort ERC (3), MEC (1) i C’s (1) i 3 vots a favor de MOLINS CAMINA-PODEM 
(1) i la CUP (2).

17,- Moció dels grups municipals molins camina - podem i molins en comú per una 
atenció primària forta

MOCIÓ:

ATÈS que la ciutadania estem esgotats de patir les deficiències de l’atenció primària de 
salut, que s’han vist agreujades per l’actual pandèmia. Als problemes ja crònics d’escàs 
pressupost, falta de personal i equipaments obsolets s’ha afegit la sobrecàrrega que 
suposa l’atenció de malalts de COVID, l’estudi i seguiment de contactes i l’atenció a 
persones que viuen en residències. Els i les professionals estan assumint una càrrega 
insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena o senzillament 
esfondrats.

ATÈS que hem vist com les mesures de seguretat instaurades en els CAP en els moments 
més durs, com la pràctica desaparició de la visita presencial, o mesures organitzatives com 
les agendes per tasques sense respectar la figura del o la professional referent, l’escassa 
atenció a persones amb problemes crònics o aguts no COVID, amb retards d'alt risc, 
s’estan perllongant en el temps i no hi ha indicis que es puguin recuperar a curt termini. 
Com a conseqüència, queden moltes necessitats de salut sense resoldre, o es resolen tard 
i malament, i hem de fer cues vergonyoses a la porta dels CAP per intentar que ens visitin.

ATÈS que recentment la Conselleria de Salut ha presentat un «Pla d’enfortiment de 
l’atenció primària» segons el qual dedicarà uns 300 milions d’euros en millores 
tecnològiques, i en augment de personal d’aquí fins el 2022. Donaríem la benvinguda a 
aquest pla si no fos perquè és del tot insuficient, no recupera ni de lluny les retallades del 
2011: 350 milions anuals i 3000 professionals menys. Se segueixen ajornant respostes que 
són urgents.

ATÈS que reclamem un enfortiment real i immediat de l'atenció primària, que ha de passar 
per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: 
l’accessibilitat per a tothom, la relació continuada al llarg del temps amb el o la 
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professional, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis i 
atencions que rebem.

Per tot això el ple municipal de Molins de Rei acorda el següent:

1º Exigir l’obertura dels CAP i consultoris que s’han tancat total o parcialment durant la 
pandèmia.

2º Habilitació d’espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot 
el personal dels caps i pacients.

3º La recuperació de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només 
per aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via.

4º La visita per el/la professional de medicina o infermeria referent.

5º Participació ciutadana activa en el funcionament i la gestió de cada CAP.

6º Recuperació dels metges, infermers i administratius perduts amb les retallades dels 
anys 2011-2014.

7º Priorització de la despesa sanitària per a l’atenció primària. Dotació econòmica que 
arribi al 25% del pressupost de Salut, tal com recomana l'OMS.

8º Denunciar la demolició programada i sostinguda de l'atenció primària i les polítiques 
privatitzadores. Per la nostra salut volem una sanitat pública, universal, equitativa i de 
qualitat amb una atenció primària forta de veritat.

9º Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Salut, CatSalut, grups polítics del 
Parlament de Catalunya , Federació i Associació de Municipis de Catalunya , Marea 
Blanca de Catalunya, Cap de Molins de Rei, sindicats i mitjans de comunicació locals.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem així a la moció, al punt número 17 de l’ordre del dia, la moció dels grups 
municipals de Molins Camina Podem i Molins en Comú per una atenció primària forta. 
Endavant.

Sr. Corredera:
Presenta el punt 17.

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

Sra. Espona:
Bona tarda de nou. L’aparició de la COVID-19 ha posat a prova la capacitat de resposta 
del sistema sanitari català i si es va poder alentir el ritme del primer embat de la pandèmia 
va ser, en molta mesura, gràcies als professionals que hi treballen. Per contra, es va posar 
de manifest la manca d’inversions en salut i investigació que patim de manera 
generalitzada tant en l’Estat espanyol com a Catalunya, al mateix temps que es va fer 
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evident una diferència d’enfocaments a l’hora de combatre la pandèmia. Ja de fa temps 
som en un segon rebrot i s’extremen les mesures per no arribar a les mateixes 
conseqüències que el primer. Estem completament d’acord que calen més recursos per 
combatre’l i que l’atenció primària pot ser un front però no facilita la situació heretada de 
les retallades del 2011 i el finançament incomplet que arriba del govern central. La gestió 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al capdavant de la Conselleria de Salut va anar des 
d’un bon principi en la línia de revertir les retallades que s’havien produït anteriorment i a 
convertir els CAP en els primers punts des d’on fer una bona atenció sanitària que pugui 
evitar la congestió dels centres hospitalaris. Certament, ja faltaven recursos i l’aparició de 
la COVID va ressituar el capital humà d’aquests centres cap a punts més grans des d’on 
atendre les persones contagiades. El pressupost del 2020 ha tingut un increment de 908 
milions d’euros respecte del 2017 i ha arribat a 9.730 milions d’euros. Per altra banda, en 
aquest moment s’estan reobrint progressivament els centres d’atenció de primària. Sí, hi 
estem d’acord, calen més recursos però voler recuperar aquesta [Inintel·ligible, 02:36:33] 
totalitat de personal mèdic i infermeria i d’administració no sembla factible quan l’aparició 
de la COVID ha comportat un increment de pressupost d’un 400%. S’ha de continuar 
avançant per a revertir les retallades però calen recursos per a tot i, per tant, també cal 
exigir que es compleixin els retorns de finançament que li correspon al govern central. 
Tenint en compte totes les necessitats que tenim en l’àmbit de les persones, potser ara és 
el moment de replantejar la redistribució dels recursos econòmics i centrar-los més en les 
persones en tots els vessants, formatiu, sanitari, d’investigació en tots els sectors, 
d’acollida, de protecció dels drets i mediambiental. Finalment, tampoc no entenem el punt 
de la moció que planteja la participació ciutadana en el funcionament i la gestió dels CAP. 
Per tots aquests motius, nosaltres ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Sr. Carles Ros, endavant.

Sr. Ros:
Bon vespre a tothom. La CUP votarem a favor d’aquesta moció. Creiem que és 
imprescindible que es reconegui també salarialment la feina que fan tot el sector de la 
salut, també especialment dels MIR que estan en vaga aquests dies que estem ara 
passant. No sé si van retirar la vaga al final...? És igual, no m’hi fico. En tot cas, dono 
suport al col·lectiu dels MIR que sí que havia convocat una vaga per aquests dies, un 
col·lectiu que està cobrant, com ens passa al sector dels doctorands, com a estudiants 
quan són gent que [Inintel·ligible, 02:38:02] estructurals de la salut pública, igual que ho fan 
al sector de la recerca tots els doctorands i se’ls ha de reconèixer no uns salaris base, 
mileuristes sinó uns salaris reals per la qualificació que tenen i per la tasca i la 
responsabilitat que tenen, especialment que han demostrat tot el sector de metges i 
infermers i tots els serveis auxiliars al propi exercici de salut durant aquesta pandèmia. 
S’ha de dignificar el sector, s’ho mereixen, s’ho mereixen molts sectors però, especialment, 
s’ho han passat malament ara i, al final, perquè hem de fer un esforç com a estat que si 
realment volem tenir una sanitat pública i universal l’hem de blindar perquè és un dret 
fonamental que realment és un dret que permet tenir igualtat d’oportunitats en la societat 
per una vida més justa, al final.

Sr. Alcalde:
Més intervencions? Doncs, si volen acabar...sí, perdó, Sra. Carme Madorell, endavant.

Sra. Madorell:
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Bé, jo voldria parlar una mica del que tenim més a prop ja que des de la regidoria de Salut 
Pública estem en continu contacte amb el CAP. Sabem de les seves mancances i ens hem 
posat a disposició d’oferir ajuda tal com calgui com és, per exemple, ara, de la propera 
campanya de la grip que comença a l’octubre. Volem agrair molt al CAP de Molins de Rei 
la seva disponibilitat cada vegada que els hi hem requerit informació o reunir-nos amb ells 
aquests darrers mesos ben complicats, tant pels professionals com per la població. Han 
tingut molta mobilitat de professionals que han intentat cobrir amb reorganització interna, la 
qual cosa és, moltes vegades, complicat i complex. Estem absolutament d’acord amb que 
cal recuperar el nivell d’atenció que es tenia abans de la COVID-19, inclús abans, podríem 
dir, encara que també sabem que estem en un període d’aprenentatge davant una situació 
mai vista que ha desmuntat qualsevol previsió que es podia tenir fins ara. Nosaltres 
votarem a favor però, com ha dit també la regidora Marta Espona, agrairia que m’aclarissin 
el punt cinquè.

Sr. Alcalde:
Doncs, si volen tancar el torn d’intervencions.

Sra. Aroca:
Sí, gràcies a totes les intervencions. Primer de tot, reiterar el nostre agraïment i suport a tot 
el personal sanitari. Dit això, jo crec que posaré un exemple que és molt aclaridor del que 
està passant amb l’atenció primària a Catalunya. No sé si heu passat per les tardes pel 
terraplè on hi ha una clínica privada que atén malalts de mútues que hi ha més 
concentracions de gent que “roza” la il·legalitat de la quantitat de gent que està anant i que 
s’està desviant a aquestes clíniques privades i a les mútues privades pel fet de tenir els 
Cap tancats, perquè l’atenció primària és importantíssima i en algun moment ens haurem 
de plantejar quins efectes està tenint sobre la salut de moltes persones, especialment de la 
gent gran, tenir els CAP tancats. Dit això, jo crec que no podem fer servir sempre la 
mateixa excusa de que no arriba el finançament que ha d’arribar, tampoc que la 
desmantellació de la sanitat pública és efecte directe o té molt a veure amb la pandèmia. 
Ja hem sabut recentment que ja al 2019 el pressupost de la Generalitat en serveis 
essencials bàsics va ser inferior al de l’any anterior. Ja venim de lluny, ja és qüestió...no 
venim del març, venim d’abans. Jo crec que és el moment de canviar això, és el moment 
de tornar a reforçar la sanitat pública a Catalunya, és el moment...i jo crec que aquest va 
ser un dels motius pels quals el nostre grup parlamentari va afavorir l’aprovació del 
pressupost, perquè realment ens creiem la necessitat de que la salut pública tingui més 
pressupost. El que l’atenció primària necessita és precisament això per poder funcionar, 
precisament això, pressupost que ara se l’està emportant les clíniques privades i les 
mútues. Per això estan obertes i per això estan plenes de gent i per això la gent que no té 
una mútua, s’està fent una mútua perquè l’estan atenent. Per tant, jo crec que això no ens 
ho podem permetre molt més. I, a partir d’aquí, doncs, això, reiterar el nostre agraïment al 
personal sanitari i , si us plau, a qui correspongui, que dediqui recursos que s’han de 
dedicar per poder tornar a obrir els nostres CAP que són tan necessaris per a moltíssima 
gent al nostre país.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, passaríem a la votació d’aquesta moció. Votació del punt 17. 

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions
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PSC 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 15 4

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 15 vots a 
favor del PSC (6), JxM (4), CUP (2),  Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1), i 4 
abstencions ERC (4).

13.- d) Qüestió Sobrevinguda. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem 
d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya.

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 6

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 18 1

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda la present moció per 18 vots a favor 
del PSC (6), JxM (4), ERC (4), CUP (2), Molins Camina-Podem (1) i  MEC (1), i 1 vot en 
contra de C’s (1),  la ratificació de la inclusió d’aquest punt.  
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MOCIÓ:

L’Ajuntament de Molins de Rei rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal 
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, 
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després 
d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la 
democràcia. 

Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que 
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat 
d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. 
  
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
 

1.Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un 
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els 
principis bàsics d’aquest ordre social. 

2.Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a 
totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, 
socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un 
d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem 
de cap de les maneres.

3.Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la 
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació 
per part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, 
que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens 
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una 
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en 
persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament, 
als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat 
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i 
que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana. 

4.Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i 
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci 
política.  En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

5.Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen 
cap 
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència 
totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització 
de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral 
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Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que 
ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima 
institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels 
exiliats i el dret d’autodeterminació. 

6.Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions 
fortes i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents 
d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà 
preservar-la.

7.Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem 
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un 
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha 
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre 
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats 
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució 
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme 
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests 
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la 
cultura i les institucions.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, ara, en aquest sentit, ja hauríem acabat amb tots els punts i les mocions dictaminades 
per la Junta de Portaveus però, com saben, també hi ha hagut la incorporació, el mateix 
dilluns al migdia, de la voluntat d’incorporar per via d’urgència una moció en motiu de la 
inhabilitació del president Torra i, per tant, des d’aquest punt de vista, el primer que 
hauríem de fer és la votació de la incorporació d’aquesta moció. Votació. Per tant, en 
aquest sentit, faria la presentació d’aquesta moció el regidor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Presenta la moció.

Sr. Alcalde:
S’obriria el torn d’intervencions. Endavant. Sra. Marta Espona i, després, la Sra. Laia 
Cassauba. Endavant.

Sra. Espona:
Bé, la sentència va estar dictada aquest mateix dilluns, per tant, això va fer que la 
tramitessin d’urgència, la incorporació d’aquesta moció al ple, i que, per tant, coincidíssim 
tant el grup de Junts per Molins com el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya el 
moment d’entrar la moció a l’ajuntament. No repetiré el que diu, la moció és prou clara, 
però sí que volem fer incidència en la denúncia que representa aquesta moció respecte de 
la ingerència de la Justícia en el desenvolupament de la vida política del país. Són més de 
2.800 persones les que estan pendents de sentència arran dels fets de l’1 d’octubre o de 
participació en actes de protesta, hi ha presos polítics i persones exiliades, hi va haver 
protestes arran de la sentència de presó pels nostres representants polítics i protestes 
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aquest dilluns arran de la inhabilitació del president Torra. Tot plegat demostra que no és 
cap solució la judicialització contra l’independentisme, la demanda d’un referèndum i 
l’autodeterminació. Per altra banda, amb aquesta sentència s’escapça la primera institució 
del país per una protesta que ni els mateixos juristes es poden d’acord si l’han de tractar 
per la via administrativa o per la via penal. I, finalment, creiem que aquesta moció alerta de 
la situació de la democràcia, penjant d’un fil, si els tribunals poden treure un president 
nomenat a partir dels vots de la ciutadania per haver penjat una pancarta i provocar, per 
tant, l’alternació del funcionament de la màxima institució del país. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Sra. Laia Cassauba, endavant.

Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Primero de todo, no entiendo qué tiene de urgente esta moción para Molins de 
Rei, eso lo primero de todo. Segundo, tampoco quiero hablar mucho sobre el tema porque 
me parece un tema que, al final, es siempre recurrente y siempre volvemos a lo mismo y 
creo que el ciudadano se merece algo más de que se hable de independencia o no 
independencia. Al final, una sentencia no se decide acatarla o no, la ley es la ley y la ley se 
acata y, si un tribunal dicta algo, se tiene que respetar porque para eso es tribunal y 
nosotros, no. Y, segundo y como último, sinceramente, ustedes como hombres políticos 
que proclaman la independencia que digan que existen presos políticos es mentira. En 
este país, si ser preso político fuese legal la mitad de esta sala estaría en la cárcel. 
Gracias. 

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

Sr. Corredera:
No sé si parlar... La inhabilitació del president Torra, independentment de la seva 
trajectòria, és el pitjor final possible per a aquesta legislatura, el pitjor final per a una 
legislatura perduda. Una sentència judicial desproporcionada davant d’una desobediència 
de pancarta. Torra podia convocar eleccions per obrir una nova etapa a Catalunya i no 
prioritzar els interessos de partit al país. Ens sembla una conseqüència jurídica 
desproporcionada i un fet greu. Més enllà de qui ocupi la presidència, reivindiquem 
l’autogovern català, les seves institucions i l’exigència de reforçar-les. Ens trobem davant 
d’una legislatura perduda des del punt de vista econòmic, social, cultural, ecològic i 
nacional. Ja vam dir que, davant d’aquesta malaurada situació, el president Torra hauria 
d’haver convocat eleccions per protegir la institució i donar la paraula als catalans i 
catalanes. Treballem conjuntament perquè aquest sigui l’últim acte d’una dinàmica de 
judicialització de la política que ha mostrat la seva injustícia i inutilitat. Catalunya mereix un 
futur millor. Encara no coneixem cap efecte positiu per a Catalunya i Espanya de la 
judicialització de la política. Aquest no és el camí per acostar-se el màxim possible a la 
resolució del conflicte. Som al principi d’un camí que ens comprometem a recórrer des del 
diàleg i la cerca de solucions. Hem fet un primer pas per a la reforma del Codi penal i la 
tramitació dels indults pels presos i les preses, no és la solució definitiva però és un pas 
imprescindible per assolir-la. Desitgem que, quan més aviat millor, es convoquin les 
eleccions a Catalunya per poder avançar en el blindatge de drets, protegint el nostre 
autogovern i votant un acord amb un suport ampli i plural dels catalans i catalanes. Volíem 
treure Torra del Palau però ho volíem fer amb el nostre vot. Gràcies.

Sr. Alcalde:
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Més intervencions? Sra. Estefania Castillo, endavant.

Sra. Castillo:
Abans de començar la intervenció, m’agradaria dirigir-me directament a la Sra. Cassauba i 
dir-li que li agraeixo la seva intervenció, normalment sempre la sentim parlar en temes 
nacionals, i de tot el que està dient a Catalunya habitualment m’agradaria sentir-la en altres 
moments també. Dit això, davant de la sentència que inhabilita al president de la 
Generalitat Quim Torra, la CUP mostrem la nostra solidaritat antirepressiva. La inhabilitació 
del president per haver penjat una pancarta demanant la llibertat dels presos i les preses 
polítiques i el lliure retorn de les persones exiliades en un clar atac contra la llibertat 
d’expressió i la sobirania popular en el nostre poble. Aquest atac forma part de la causa 
general contra l’independentisme i denota l’essència autoritària dels aparells de l’Estat. 
Estem davant d’una qüestió de principis democràtics, no es tracta de Quim Torra, sí o 
Quim Torra, no o de l’independentisme, sí o l’independentisme, no. L’Estat aplica el dret 
penal de l’enemic contra el moviment popular independentista en una causa general. 
Recordem que el dilluns al matí la Tamara Carrasco i les encausades per les protestes 
postsentència s’han enfrontat a un nou judici i que hi ha 2.850 persones represaliades per 
defensar els drets del nostre poble. Ens constata que l’única sortida justa al conflicte entre 
Catalunya i l’Estat és l’amnistia i l’exercici de l’autodeterminació, una sortida que, a més, 
suma majories socials molt amplies. La inhabilitació de Quim Torra és la síntesi del que ha 
estat la 12a legislatura, una legislatura marcada per la intromissió dels aparells de l’Estat 
de forma antidemocràtica i molt marcada també per les limitacions pròpies. No volem 
oblidar que aquest cicle polític va començar fruit d’unes eleccions convocades per Mariano 
Rajoy amb múltiples limitacions per investir president amb diputats suspesos, amb censura 
parlamentària i amb una clara intervenció de l’Estat a la sobirania del Parlament de 
Catalunya. La resposta de Junts per Catalunya i Esquerra deixa en mans del Tribunal 
Suprem el tempo polític, això obre un període d’incertesa institucional però la CUP ens 
comprometem a continuar treballant per posar sobre la taula propostes que donin resposta 
social a la crisi socioeconòmica i sanitària i fiscalitzant les polítiques del govern en 
funcions, treballar per a recuperar la credibilitat perduda del projecte independentista amb 
una agenda de ruptura amb el règim del 78 i un programa polític que no deixi ningú enrere 
amb uns serveis públics al servei de la majoria i la CUP seguirem sortint al carrer, a les 
places, a les viles i a les ciutats a sumar-nos a les convocatòries d’arreu del país 
convocades aquests dies i els que faci falta per fer front a l’ofensiva de la repressiva de 
l’Estat contra el nostre poble. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, jo mateix faré la defensa i l’explicació del vot del grup municipal Socialista. 
Nosaltres hem fet un debat profund com acostumem a fer perquè, a més a més, tenim 
pluralitat d’opinions en els temes nacionals perquè al final som un grup de regidors i 
regidores de Molins de Rei que ens presentem per un projecte de Molins de Rei i, per tant, 
com saben, des de fa molt temps i uns quants mandats municipals, agrupem diverses 
sensibilitats nacionals també en el nostre propi grup. Segurament, en aquest sentit, hi ha 
un nexe comú entre tots nosaltres que és el fet de que segurament estem en una situació 
que és un sense sentit de la política catalana i un colofó horrorós al que ha estat una 
dècada perduda pel país, on el que hem de fer és començar a treballar per lluitar contra 
aquesta política de blocs i la política de bloqueig del Parlament de Catalunya, i en el que 
segurament s’ha fet la pitjor política per tal de prestigiar el que és la institució de la 
presidència de la Generalitat de Catalunya i, precisament, al Parlament de Catalunya, i no 
que estigui a disposició, com avui, de plens perquè vagi, en definitiva, convidat, que és el 
que ha anat avui, a partir d’una sentència judicial. Nosaltres, és evident que en el debat i 
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no volem entrar en si la magnitud del que s’ha fet o no...tenim opinions de tot, tampoc som 
partidaris ni considerem ni estem d’acord en el fet de que el que ha passat és per haver 
penjat una pancarta. Això suposo que tothom és conscient que això no és així, el que ha 
fet és per un acte de desobediència reafirmat i declarat pel propi president de la Generalitat 
de Catalunya en seu judicial, perquè, com algú recordarà aquesta setmana, si fos per 
penjar una pancarta, segurament el següent inhabilitat seria jo mateix perquè l’Ajuntament 
de Molins de Rei té penjada una pancarta en bé del compliment de l’acord d’aquesta Sala 
de Plens en el que nosaltres, jo mateix no em vaig mostrar d’acord però, respectant la 
neutralitat de la institució de l’Ajuntament de Molins de Rei i respectant també el que va ser 
una decisió de la Junta Electoral Central, no la vam penjar en període electoral però 
l’endemà mateix del 10 de novembre es va penjar a l’Ajuntament de Molins de Rei 
respectant l’opinió de la Sala de Plens, respectant la democràcia de la Sala de Plens a 
partir d’una moció presentada per tres entitats del municipi i votada per aquesta Sala de 
Plens. Home, però no diguem que el president de la Generalitat està per una qüestió de 
manca de llibertat, de manca de diàleg o per haver penjat una pancarta, no, està per haver 
reptat, haver afrontat i no haver obeït i, segurament, tots estaríem d’acord, que jo crec que 
és el que hem de buscar, els punts d’acord, en el que ningú estaria d’acord en el sentit que 
si l’alcalde és el primer que comença a desobeir respecte al principi d’autoritat, què li 
queda a l’administració? De fet, això ja va passar en algun ajuntament del país, eh!, n’hi 
deien la doctrina de l’alcaldessa en aquest cas de la CUP del municipi de Berga que ja va 
ser inhabilitada i va continuar. Això que algú va dir que podria passar a la Generalitat de 
Catalunya, després algú va pensar “potser que fora massa que aquest model s’apliqui 
també a la Generalitat de Catalunya”, cosa que segurament encara desprestigiaria molt 
més a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del govern del nostre 
país. En aquest sentit, nosaltres, insistim, hem fet aquest debat, donarem llibertat de vot, 
com hem fet normalment en aquestes votacions, això sí, posant de relleu un altre punt de 
nexe entre tots els regidors d’aquest grup municipal i que, a més a més, ha agrupat la 
majoria de forces polítiques del Parlament de Catalunya, que és que tan de bo haguéssim 
arribat a una situació que no s’haguessin de convocar eleccions per una decisió judicial, 
perquè de nou, per segona vegada, la política catalana potser tornarà a tenir eleccions per 
una sentència judicial, per un procediment judicial, en comptes d’exercir la potestat que té 
el president la Generalitat de convocar aquestes eleccions que la majoria del Parlament és 
el que li va dir “s’han de convocar unes eleccions per mirar de desencallar, en aquest 
sentit, la política catalana”. Això no és que ho diguin els grups de l’oposició, també ho diu 
algun altre grup que configura el govern de la Generalitat de Catalunya, de fet, el grup com 
Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, també demana aquesta convocatòria 
d’eleccions. Per això, fora bo que això passés, això no ha passat però, en qualsevol cas, 
nosaltres som partidaris que hem de fer  un pas al davant per tal de recuperar la concòrdia, 
el treball conjunt i lluitar contra aquesta política de blocs que ha dominat la política catalana 
dels últims 10 anys i que només ha tingut un balanç molt i molt negatiu. I em sembla que 
ara és la regidora Ana Aroca que demana la paraula. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. La sentència ens sembla realment desproporcionada, és només el reflex d’un 
sector de l’Estat que desitja abordar un problema polític des de l’àmbit judicial. En aquest 
sentit, ens sembla una burla de la democràcia que per treure una pancarta hàgim d’arribar 
a deposar un president elegit democràticament pels ciutadans i ciutadanes catalanes. El 
principi de llibertat d’expressió no s’aplica al president ja que no ho fa a títol individual, sinó 
des d’un lloc institucional on representa a tots els catalans i catalanes i ha de vetllar per la 
neutralitat de la institució. El president Torra sabia que es podia enfrontar a una sentència 
d’aquestes característiques, [Inintel·ligible, 03:02:24] molt més complex i que no s’arreglarà 
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mitjançant gestos. L’única cosa que fa és fonamentar la confrontació amb un estament de 
l’Estat a costa de tots i totes les catalanes ja que ara passem a un procés d’interinitat fiscal 
i les eleccions en un moment de molta gravetat pel país on el que es necessita més és 
abordar [Inintel·ligible, 03:02:46] reforç de serveis públics cada vegada més danyats per 
una política contínua d’aprimament per part de la Generalitat i passats governs de l’Estat. 
No podem permetre en la situació actual que aquest país es paralitzi i, per tant, sol·licitem 
que es convoquin eleccions i s’aturi la política de gestos duta a terme des de fa una 
dècada per buscar espais de diàleg amb l’actual govern d’Espanya on nosaltres estem 
defensant una solució que avanci en la reforma del Codi penal [Inintel·ligible, 03:03:15] 
delicte de sedició i de rebel·lió i l’indult dels presos, així com una nova idea d’estat on 
càpiguen tots i totes. La política de Torra ha estat basada en més victimisme i greuge 
davant de l’Estat per tapar la seva inacció al govern al servei dels més poderosos i no 
abordar els problemes reals que tenim com a país. La contínua lògica electoralista ens fa 
un flac favor a tots com a catalans. És evident que travessem una forta crisi sanitària i 
econòmica, així com institucional, a nivell d’Estat que necessita reformes urgents però no 
és menys cert que els [Inintel·ligible, 03:03:47] que han tirat des de la Generalitat no han 
tingut com a objectiu una resolució del conflicte, sinó més aviat la confrontació amb 
voluntat de seguir romanent al govern a costa del benestar dels catalans i les catalanes. El 
nostre projecte és el de reforma de l’Estat. Volem un país que reconegui la seva diversitat 
en forma de república però, en cap cas, el nostre projecte és el de la república catalana. El 
nostre model d’estat té a veure amb una defensa dels serveis públics i un nou model 
productiu que hauria de ser, al nostre parer, el que ocupés el debat públic perquè és el que 
realment ens estem jugant, el futur com a societat. El mantra que Espanya és irreformable 
s’ha demostrat caduc. Animem a participar de les diferents reformes que necessita l’estat 
per poder transitar cap a llocs comuns on es reconegui la similaritat cultural i política de 
Catalunya, així com la resta de pobles d’Espanya, i que les institucions, tal com la judicial, 
puguin ser reformades perquè s’ajusti a la realitat del país, lluny de criteris polítics rancis al 
servei dels poders fàctics. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ramon Sánchez per cloure el debat.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Bé, Javier Pérez Rollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de 
Sevilla, va dir l’altre dia en un article “una cosa és desobeir i una altra cosa molt diferent, el 
delicte de desobediència”. Jo crec que això defineix molt clarament el que va fer el 
president Torra. Va desobeir una ordre d’un òrgan administratiu que no tenia potestat 
sobre el cap de la Generalitat i, per tant, el president Torra va desobeir perquè no estava 
desobeint un òrgan judicial. Aquesta és una mirada i, evidentment, hi ha altres mirades i, 
per tant, malauradament en aquest país les mirades sempre cauen sobre la dreta més 
rància, sobre un país caduc, sobre un país que només vol tornar al règim del 78 i que vol 
continuar sent el que ha estat en una època, malauradament, gens fructuosa pel nostre 
país. En aquest sentit, lamentem molt aquesta sentència, veiem la divergència que hi ha 
d’opinions quant a la justícia espanyola i la pregunta que, possiblement, si jo fos espanyol, 
seria: quins jutges tindrà Espanya en el futur? Perquè si realment ni ells mateixos s’aclaren 
de quin posicionament hi hauria d’haver en una cosa tan transcendental com és el fet de 
que algú desobeís treure una pancarta a la Generalitat on deia “llibertat presos polítics i 
exiliats”, algú està en contra d’aquest lema? Posava noms i cognoms? Per tant, un dret 
universal de llibertat d’expressió que  defensava el dret de llibertat dels presos, la llibertat 
dels exiliats, doncs, també ha de ser posat en judici. Això és el que, malauradament, 
aquest país continua tenint. Lamento molt les paraules de la regidora de Ciutadans. Miri, la 
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llibertat d’expressió és un dret del país i entenc que el seu partit, possiblement, no hi creu 
gaire i vostè, com ja ha dit la companya Estefania que li agradaria sentir-la més sovint, jo li 
diria que vostè, quan parlem de Molins, tal i com ens ho deia vostè que no entenia quina 
referència feia això a Molins, quan parlem de Molins tampoc la sentim mai. 
Malauradament, quan parlem de Molins vostè sempre tenim el silenci a les seves paraules. 
Gerard, mira, escolta, interessos de partit i que s’havien de fer eleccions. Escolta, jo crec 
que el president Torra el que ha fet ha estat mantenir-se al seu lloc i no convocar eleccions 
precisament per coherència, perquè ell no sent que aquesta decisió...l’obeeix, això sí, 
nosaltres obeïm les sentències però no obeeix o no obeïa de qui venia aquella ordre i, per 
tant, entenia que el que havia de fer era esgotar la legislatura amb un altre tipus de govern 
i ell mantenir-se ferm en el seu lloc. I, sí, Molins de Rei és un municipi on, en aquesta Sala 
de Plens està representat amb una majoria independentista, una majoria que també va ser 
votada en les eleccions i, per tant, tenim un dret a defensar i a parlar d’aquells temes que 
creiem que són importants pel nostre municipi i pel nostre país. President Torra que 
aquests darrers mesos i, justament, amb la situació de pandèmia que hem tingut, crec que 
ha donat també una lliçó de com s’ha d’afrontar amb lleialtat a aquest embat que està 
patint la nostra societat com a país i que sempre ha posat els interessos de tothom per 
sobre dels seus interessos personals i això jo crec que també és d’agrair-li en aquest 
sentit. I, per tant, doncs, en un moment en què hi ha, com s’ha dit, més de 2.800 
represaliats, quasi 700 alcaldes imputats, entre ells l’alcalde Joan Ramon Casals, per la 
celebració de l’1 d’octubre a Molins de Rei, doncs, està clar que la repressió continua, que 
no s’atura, que això no té aturador i que, malauradament, haurem de continuar estant forts, 
sent valents, tossudament alçats perquè això continua. I, per tant, agrair a tots els partits 
que han votat a favor d’aquesta moció perquè, en definitiva, estem reclamant la llibertat de 
drets socials pel nostre país.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Jo no sé com explicar-ho, és a dir, és que 
no ha fet una al·lusió personal, ha fet una...no, ha fet una resposta a un argument polític. 
Em comprometo a fer una classe d’EGB respecte a “al·lusió personal” i “argument polític” 
al proper Portaveus.

Sr. Corredera:
De totes maneres, hem de respondre amb respecte, eh! No cal que facis classes d’EGB a 
ningú. Vull dir, si cita el meu nom específicament i em dona...no?

Sr. Alcalde:
Perdó. Perdoneu. Insisteixo, no hi ha el torn de paraula, passem a la votació i aquest tema 
el parlarem al proper Portaveus. Moltes gràcies. Votació.

VOTACIÓ:

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 11 vots a 
favor del Sr. Alex Herrero PSC (1), JxM (4), ERC (4), CUP (2), 4 vots en contra  de Sra. 
Ainoa García Ballestín, Sra. Jessica Revestido Romero, Sra. Esther Espinosa García 
PSC (3), i C’s (1), i 4 abstencions de Sr. Xavi Paz Penche, Sr. Miquel Zaragoza  
Alonso PSC (2), Molins Camina-Podem (1), MEC (1).

18.- Precs i preguntes.
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PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal d’ERC-AM:

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

Resposta:

La pregunta fou resposta pel regidor Miquel Zaragoza durant el Plenari

Sr. Alcalde:
I ara sí que no em consta cap altre punt sobrevingut. Passaríem al punt divuitè de l’ordre 
del dia, el de Precs i preguntes. Sra. Garriga, endavant. Ha estat molt ràpida, endavant.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE LES AJUDES QUE TENEN ELS 
VILATANS I VILATANES DE MOLINS DE REI

Sra. Garriga:
He estat ràpida perquè s’està fent una mica tard, eh! Però, vaja, no llegiré ràpid perquè 
se’m pugui entendre. És un prec. Els vilatans i les vilatanes de Molins de Rei disposen d’un 
reguitzell d’ajuts recollits en una publicació única que es va distribuir durant el mandat 
passat per totes les cases. El cas és que hem rebut la queixa d’un veí que ha fet una 
sol·licitud per acollir-se a una ajuda per instal·lar un ascensor i li han denegat. La resposta 
de l’ajuntament ha estat que aquesta partida havia desaparegut i havia anat destinada a la 
COVID-19. La pregunta que adrecem al Sr. Alcalde des d’Esquerra Republicana Acord 
Municipal és: vam aprovar en aquest ple unes partides extraordinàries per donar resposta 
a les necessitats generades per la COVID-19, és veritat que hem deixat alguns ajuts 
ordinaris a zero? Si continuem escombrant carrers, encenem els fanals i recollim 
diàriament les escombraries, no entenem que es negui l’ajut aprovat per ple als vilatans 
que ho necessiten. Una instal·lació d’un ascensor és una manera de pal·liar una barrera 
arquitectònica, és a dir, una escala. Tan important és atendre les necessitats derivades de 
la COVID-19 com les d’una persona que necessita instal·lar-se un ascensor a casa seva. 
Aquests ajuts són tan importants per atendre les necessitats bàsiques de pares i mares 
amb criatures petites com per a persones grans i/o amb dificultats de mobilitat. No és un 
ajut estètic, és un ajut social que pot evitar canvis de domicili forçós i/o l’ingrés en una 
residència per la gent gran amb la despesa que se’n deriva, tant per la persona usuària 
com per l’Administració. D’altra banda, no podem concebre, no entenem de cap manera 
que tinguem un romanent generós i, alhora, se suprimeixin ajuts socials bàsics. No 
entrarem en números però és un romanent generós. Com s’explica? Per tot el que hem 
exposat, demanem a l’alcalde que es corregeixi aquest error i que es restableixin les 
partides destinades a aquests ajuts a partir d’ara, si és administrativament i jurídicament 
possible, o, en el seu cas, en el pressupost del 20-21. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
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Més intervencions i més preguntes? Només un matís, Sra. Garriga. Ha dit que faria un prec 
i ha fet tota una pregunta, eh! [Inintel·ligible, 03:14:08] Bé, però...ah! vale, vale. D’acord, 
d’acord. Sr. Ros, endavant. D’acord.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE LA 
SUBCONTRACTACIÓ D’AGENTS CIVICS PER UNA EMPRESA EXTERNA

Sr. Ros
D’acord, tenim dos precs-preguntes com a CUP perquè venen la pregunta i incorporem 
també què demanem que es faci a canvi. Per una banda, vam ser informats a través d’un 
mitjà local de que l’Ajuntament subcontractava a una empresa externa els agents cívics de 
Molins de Rei. En tot cas, seguim pensant que no és el mecanisme que una empresa 
externa guanyi beneficis a través de que Molins de Rei, l’Ajuntament de Molins de Rei 
tingui un servei que és propi i tan simple quant a personal com tenir unes persones a 
disposició i que facin aquesta tasca d’agents cívics, no cal una expertesa externa d’una 
empresa per poder fer-ho i, per tant, fem la pregunta de per què ha sigut el cas que ha 
portat això? Quin marge de benefici s’ha endut l’empresa per poder fer aquest servei? I, 
per altra banda, fem el prec de que això formi part de l’estructura de l’Ajuntament quan 
sigui necessari o de les empreses públiques locals com Molins Energia

PREC DEL GRUP MUNICIPAL  CUP-AMUNT SOBRE LA MANCA DE PROTOCOL PER 
LES PERSONES QUE VOLEN VEURE ELS PARTITS DELS INFANTS

Sr. Ros:
. I tenim un segon prec, sí, seria prec, havia de pensar-ho. En aquest cas, som 
coneixedors de que els equipaments esportius de Molins de Rei no tenen, no permeten 
l’accés a persones per...que som coneixedors de que els equipaments esportius de Molins 
de Rei no disposen d’un protocol perquè...o de la possibilitat de que les persones que 
volen veure els partits dels infants puguin veure aquests partits. Creiem que no té una 
complexitat superior a la resta d’esdeveniments que es fan en aquest poble i que hauríem 
de poder trobar un mecanisme que, mantenint els aforaments, puguin, al final, enregistrar 
en una llista a l’entrada i els pares puguin veure els partits perquè, si no, s’està donant la 
redundància de que s’estan aglomerant fora de control a través de les tanques i dels vidres 
exteriors, que això encara té menys control que permetre un aforament controlat a Molins 
de Rei. Per tant, és el prec de que intentem aconseguir un mecanisme que 
permeti...regulant una persona per infant jugant, com altres pobles ja fa temps que tenen, i 
que permeti que a Molins de Rei també els pares i famílies puguin veure els partits. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, si no hi ha cap pregunta més, passaríem per les respostes. Faria jo 
mateix, perquè se m’ha fet a mi directament, el prec-pregunta de la Sra. Núria 
Garriga. Bé, ha fet tota una reflexió fonamentada en la resposta d’un treballador o 
treballadora municipal, per tant, ben li asseguro que aquest govern no ha donat de 
baixa cap partida perquè ha habilitat totes les partides a partir dels romanents però 
no ha donat de baixa ajudes per derivar-les cap a una altra, quan el que estàvem 
fent i portant al ple era la creació de noves partides. Per tant, a partir de la seva 
pregunta, reflexió i prec, esbrinarem ben bé què és el que ha...o quina explicació 
s’ha donat però donant per entès d’entrada que en cap cas obeeix a una voluntat 
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política d’aquest govern de donar de baixa cap partida per fer-ne d’altres. Les 
partides noves que s’han generat d’emergència social o de moltes altres índoles 
s’han generat a partir de l’aplicació del romanent que, quan molts pobles parlaven 
de l’aplicació del romanent, aquest govern a aplicat 1,7 milions d’euros de 
romanent dels 2,3 que tenia. Per tant, d’aquesta xifra suculenta que vostè deia, 
Déu n’hi do la part que ja hem aplicat, més de, pràcticament, el 60% que per noves 
necessitats generades a Molins de Rei a partir de la situació de la COVID-19. Però, 
en tot cas, ens comprometem a ampliar aquesta resposta i, per tant, esbrinar 
realment què s’ha fet i, si s’ha de tornar a donar una explicació a qui consideri, ja 
ens posarem en contacte després per saber si podem fer personalment aquesta 
resposta. I, ara, em sembla que hi ha dos companys més del govern que fan 
respostes als precs-preguntes de la Candidatura d’Unitat Popular.   

Sr. Zaragoza:
Sí, amb el tema dels agents cívics, el tema del benefici no el sé, ja ho mirarem 
exactament però anem a posar una mica l’explicació. Nosaltres prenem la decisió 
d’aquest recolzament de posar gent pensant bàsicament en dos feines que havíem 
de fer. Una, tot el tema d’advertències, una vegada ja s’havia acabat tot el procés 
de l’estat d’emergència, l’advertència als ciutadans de les mesures que anaven 
sortint cada dos, tres, quatre, cinc dies sobre mascareta, ara sí, ara no, ara quanta 
gent, ara no quanta i una mica perquè havíem detectat durant el mes d’agost 
algunes queixes amb tot el tema de les terrasses; i per la indefinició del 
Departament d’Educació del com seria la reentrada en els centres educatius. En 
aquell moment prenem la decisió de que volem un recolzament per fer totes 
aquestes tasques, això ho decidim el juliol. El Departament de Recursos Humans 
no pot fer un procediment de contractació àgil, suposo que vostè això ja ho sap, i 
nosaltres en aquell moment el que decidim és que hem de buscar el procediment 
més àgil i aquest és el procediment més àgil. Agafem una empresa i contractem a 
través d’una empresa els agents cívics que ens ajudin a fer aquestes dues feines 
perquè són coses que ens van venint a sobre, que a data de final de mes s’acaba 
aquest projecte que havíem decidit perquè l’inici d’escola ja es va controlar, 
precisament, amb els agents cívics, ara ja fem tot aquest control de carrer i d’espai 
amb la Guàrdia Urbana i amb el recolzament dels membres de protecció civil. Però, 
bàsicament, va ser això. Això és renunciar a que l’Ajuntament faci...? No, amb 
estructura, no perquè no podem però és veritat que l’Ajuntament està plantejant en 
els propers plans d’ocupació fer la incorporació, com ja s’ha fet històricament, 
d’agents cívics que es faran amb el seu procediment d’ocupació a través del SOC i 
demés però això no és àgil perquè el que acabem d’aprovar ara amb el tema dels 
agents cívics, si no recordo malament, tot aquest procés fins el gener no els 
tindrem. Aleshores, aquí, quan governa, un ha de prendre decisions i, davant la 
indefinició d’un altres, nosaltres vam prendre aquesta decisió de durant un mes i 
mig tenir aquesta gent i aquesta empresa.

Sr. Sánchez:
Mira, Carles, gràcies pel prec perquè crec que era interessant aclarir-ho perquè, en 
aquest sentit, jo crec que s’han creat molts malentesos o molts dubtes o moltes 
explicacions que potser falten i que potser és veritat que no hem acabat de 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 30/09/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 129/131

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

transmetre de la millor manera. Que els pavellons estiguin tancats o els camps de 
futbol estiguin tancats no és una voluntat d’aquest regidor ni d’aquest govern, 
simplement venien a través d’unes ordres que dictamina el PROCICAT i que va en 
el Pla director, en el Pla sectorial d’esports que les acaba aprovant i que són, en 
definitiva, les que acaben marcant com s’han de bellugar les institucions, els 
equipaments esportius en aquest sentit. És evident que aquí hauríem de diferenciar 
entre dos àmbits: un, els de l’aire lliure i un altres, els espais tancats com pot ser el 
pavelló, tant el Poliesportiu Municipal com el pavelló de La Sínia. Home, jo el que et 
diria és “escolta, obrir-los no és fàcil, obrir-los no és fàcil” perquè sí que aquí hem 
de marcat uns protocols de seguretat quant a entrades d’equips, quant a 
entrades...garantir que els pares dels equips contraris puguin entrar, que els pares 
dels equips nostres també puguin entrar. Per tant, en un pavelló com és, per 
exemple, el pavelló municipal on tens dues pistes ben diferenciades, on la pista 2 
es juga molt a terços i, per tant, tens una grada molt petita per poder encabir a 
totes les persones, és evident que crea problemes. Nosaltres ens hem reunit amb 
les entitats, ho estem treballant amb elles i els hi hem posat sobre la taula que una 
cosa era el que s’estava fent als entrenaments i que volíem també, sobretot, una 
vegada començava el curs escolar, veure com anava evolucionant la pandèmia, 
quina afectació tenia en això en aquest sentit i, doncs, he entès que el que havíem 
de fer és que en aquests partits que són quasi tots amistosos, doncs, havíem de 
mantenir les instal·lacions tancades tant en els entrenaments com en els partits. És 
evident que hi ha altres municipis que ho han deixat en obert, en segons quins 
llocs, n’hi ha alguns d’altres que han obert i han tornat a tancar, per tant, hi ha 
diversitat d’equipaments que han anat d’una manera o d’una altra. El que sí et puc 
dir és que estem amb un diàleg constant amb totes les entitats, que els hi hem 
explicat quines són les maneres per les quals s’hauria d’obrir el seu equipament 
perquè és evident que, en aquest sentit, elles són responsables del que passi a 
dintre on es desenvolupa també la seva activitat i, per tant, en aquest sentit, elles 
tenen també, haurien de tenir la voluntat d’intentar que, una vegada s’obre 
l’equipament, elles es facin càrrec de tot el que passa quan ells estan jugant el seu 
partit. Això és el que s’ha transmès a les entitats, això és el que estem parlant i, per 
tant, estem a l’espera que hi hagi un retorn per veure com ho acabem executant. I 
en el camp de futbol a l’aire lliure, doncs, tres quarts del mateix. En principi, vàrem 
decidir tancar perquè és veritat que és un altre tipus de públic i, en un moment 
donat, en alguns dels camps no s’havia gestionat gaire bé i, per tant, vam decidir 
tancar a expenses de poder tenir un protocol que funcionés millor. Però sempre dic 
que això mereix una col·laboració per part de l’entitat i aquí és on l’entitat ha 
d’assumir també la seva responsabilitat. En aquest sentit, estem treballant amb 
totes i cadascuna d’elles per veure com podem acabar sortint-nos-en. Ho hem 
traspassat, ho estan valorant i, per tant, quan les entitats tinguin la resposta 
concreta, l’acabarem de definir. Perdona, ja que...no m’ho has preguntat però 
també ho matiso, igual que el tema dels vestuaris, els vestuaris que, en aquest 
sentit, vull dir, també han sortit segons quins comentaris a través de les 
xarxes...doncs, tres quarts del mateix. En el Pla sectorial d’esports diu que els 
vestuaris no s’utilitzen i els nens venen canviats de casa, per tant, no és voluntat 
d’aquest regidor que els nens no es canviïn als vestidors sinó que ve marcat pel 
Pla sectorial d’esports, a l’igual que tampoc es poden utilitzar les dutxes. Això ens 
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genera certs problemes en certs equipaments per veure com atenem els altres 
equips que venen i estem treballant de la millor manera possible, amb tots els 
condicionants i, sobretot, tenint un diàleg constant amb totes les entitats. I, des 
d’aquí, vull agrair sobretot a tota la regidoria d’esport, a tots, perquè estan fent una 
feina enorme i, sobretot, als conserges, que gràcies a ells també estem fent que els 
equipaments esportius es mantinguin com s’han de mantenir.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no hi ha cap punt més, ara sí que seria el moment del torn obert 
de paraules. Per tant, com em sembla que ens està escoltant des de fora, Sr. 
Jaume Montmany, si volguessis entrar a la Sala de Plens. I sí que...demanaríem, 
bona nit de nou, Jaume, el que sí que demanaríem, si pot ser, saps, no pas només 
brevetat sinó també concreció sabent que aproximadament tindríem cinc minutets. 
Moltes gràcies. 

19.-Torn obert de paraules.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no hi ha cap punt més, ara sí que seria el moment del torn obert de 
paraules. Per tant, com em sembla que ens està escoltant des de fora, Sr. Jaume 
Montmany, si volguessis entrar a la Sala de Plens. I sí que...demanaríem, bona nit de nou, 
Jaume, el que sí que demanaríem, si pot ser, saps, no pas només brevetat sinó també 
concreció sabent que aproximadament tindríem cinc minutets. Moltes gràcies. 

Intervenció públic:
(no ha quedat enregistrat)

Sr. Alcalde:
Jaume, no hem començat bé.

Intervenció públic:
No, comencem molt bé...

Sr. Alcalde:
No, no, no hem començat bé perquè portes un minut.

Intervenció públic:
No, és que he sentit parlar durant molta estona...perdoneu, eh!

Sr. Alcalde:
Sí, sí, no, no, un segon, un segon, qui modera...Jaume, Jaume, un segon, Jaume, un 
segon, un segon perquè podem estar a bones o podem estar a dolentes. Un segon. Doncs, 
si vens a males, t’aconsello que primer vagis fora, passegis més, etc. És a dir, aquí tens 
cinc minuts, això és el Ple, no és un acte obert a la ciutadania ara mateix i, per tant, tens 
cinc minuts. Et demano, i puc arribar a ser una mica generós, però el que no farem és 
estar 15 minuts, ja t’ho dic ara. Ja t’ho dic ara. [Inintel·ligible, 03:27:23] No, no tens cap 
punt. Tens ara el torn d’intervencions amb cinc minuts. I no voldria fer més debat sobre les 
formes i anem al contingut, si us plau.
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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 quaranta-cinc minuts, de la qual s’estén la present acta.

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,

La Secretària

26/01/2021  12:16:01

Sandra Castelltort i Claramunt
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