SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 9/2020 DE 29/10/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

ESBORRANY
A C T A
NÚM. 09/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020.
A Molins de Rei, quan són les dinou hores i set minuts del vint-i-nou d’octubre de dos
mil vint, es reuneixen mitjançant videoconferència, en primera convocatòria, i sota la
presidència del Sr. Alcalde, Xavi Paz Penche els regidors i regidores que tot seguit
s’esmenten, per tal de celebrar la sessió ordinària del Ple, a la qual han estat convocats en
temps i forma.
Sr. Alcalde Xavi Paz Penche
Sra. Jessica Revestido Romero
Sr. Alex Herrrero Basangé
Sra. Ainoa García Ballestín
Sr. Miguel Zaragoza Alonso
Sr. Josep Mª Puiggarí Troyano
Sra. Esther Espinosa García
Sr. Ramon Sánchez Gil
Sra. Carme Madorell Colomina
Sr. Jordi Pradell Obiols
Sr. Jordi Enseñat García
Sra. Laia Juarros i Menéndez
Sr. Joaquin Llort i Grau
Sra. Núria Garriga i Pujol
Sr. Carles Ros Figueras
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña
Assisteix l’Interventor accidental, Sr. Eusebi Valldaura Domenech i la Secretària de la
Corporació, Sra. Sandra Castelltort i Claramunt, que dóna fe de l’acte.
Excusa la seva absència la regidora. Sra. Marta Espona i Burguès.
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 09/2020 de data 23 d’octubre de 2020.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemma i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

“El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 2020, presumptament a mans de les seves
parelles.
Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la violència masclista en tots i
cadascun dels seus àmbits. Cal treballar, amb més força que mai, contra aquesta violència
masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra societat.
Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i
desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat.
Així, i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta:
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 setembre i octubre 2020
- Los Barrios
- Habibe E.
- Yolanda Z.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS:
Sr. Alcalde:
[Inintel·ligible, 00:00:00-00:01:20]
Sr. García:
...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 de [Inintel·ligible, 00:01:37]. Així, davant dels fets
ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: Primer, la condemna energètica
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 de les
violències masclistes en totes les seves formes i de fer públic el nostre compromís en
l’eradicació de la violència masclista. Dones assassinades durant el mes de setembre i
octubre del 2020: Los Barrios, Cadis, Andalusia, 25 de setembre (xifra oficial);
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[Inintel·ligible, 00:02:13] Illes Balears, 15 d’octubre de 2022; [Inintel·ligible, 00:02:19],
Sabadell, Catalunya, 22 d’agost del 2020 (xifra oficial); total 26/10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidora.

ORDRE DEL DIA

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL
1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
DONAR COMPTE
“El Sr. Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia sobre diversos temes.

LLIBRE DE DECRETS 2020
SETEMBRE
Decret
1323
1324
1325
1326
1327

Data
01/09/2020
01/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020

1328
1329
1330
1331

02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020

1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339

04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020
04/09/2020

Concepte
Sancionador
Sancionador
Baixa llicència gual
Baixa llicència gual
Reserva d'espai a la via pública
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt
reduïda
Nomenaments
Situacions del personal
Situacions del personal
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt
reduïda
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Subvencions per a l'Ajuntament
Dessigna de lletrat i procurador
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1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381

04/09/2020
04/09/2020
07/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
09/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020
14/09/2020

Reserva d'espai a la via pública
Dessigna de lletrat i procurador
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació laboral
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra menor
Sancionador
Sancionador
Contractació oberts de serveis
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Gestió de cementiri
Llicència d'obra menor
Nomenaments
Nomenaments
Nomenaments
Aprovació document cobratoris
Ordre d'execució
Ordre d'execució
Llicència d'obra menor
Convenis interadminisratius
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Llicència d'obra menor
Sancionador
Modificacions de pressupost
Ordre d'execució
Convenis interadminisratius
Recurs Contenciós
Recurs Contenciós
Recurs Contenciós
Recurs Contenciós
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
14/09/2020
cadires, etc.)
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
15/09/2020
cadires, etc.)
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1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423

15/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
18/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020

Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
cadires, etc.)
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Recurs de reposició
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Recurs de reposició
Ajuts socials
Ajuts socials
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Llicència d'obra menor
Modificacions de pressupost
Convenis interadminisratius
Subvencions i convenis amb entitats
Bonificacións Fiscals
Aprovació document cobratoris
Bonificacións Fiscals
Contractació laboral
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Retribucions; nómina i seguretat social
Aprovació document cobratoris
Bonificacións Fiscals
Gestió de cementiri
Aprovació regularitzacións operacions extrapressupostàries
Contractació oberts de serveis
Gestió de cementiri
Ordre d'execució
Ajuts socials
Ajuts socials
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Llicència d'obra menor
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1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466

21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
22/09/2020
23/09/2020
23/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020

Danys a béns municipals
Devolució d'ingressos indeguts
Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
Regularització fiscal
Retribucions; nómina i seguretat social
Concertació operacions de préstec
Llicència de gual
Llicència de gual
Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
Contractes oberts harmonitzats serveis
Contractació menor de serveis
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Situacions del personal
Modificacions de pressupost
Bonificacións Fiscals
Bonificacións Fiscals
Recurs de reposició
Relacions laborals
Sancionador
Situacions del personal
Situacions del personal
Bases de concursos
Contractació menor d'obres
Ajuts socials
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Contractació laboral
Nomenaments
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Subvencions per a l'Ajuntament
Dessigna de lletrat i procurador
Regularització fiscal
Modificacions de pressupost
Danys a béns municipals
Danys a béns municipals
Pàg. 6/70

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

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 9/2020 DE 29/10/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473

25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
28/09/2020
28/09/2020

Danys a béns municipals
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació oberts de serveis
Convenis interadminisratius
Dessigna de lletrat i procurador
Aprovació Despeses
Aprovar conveni de col·laboració

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara començaríem l’ordre del dia amb el Coneixement de l’Acció del Govern municipal. En
aquest cas, el punt 1 de l’ordre del dia que és donar compte dels decrets d’Alcaldia. No sé
si hi ha algun comentari o alguna observació. Els recordo, si em permeten també, més que
res perquè de vegades la imatge...i alguns estan sense imatge però qualsevol petició de
paraula, si us plau, ho puguem fer pel xat intern que d’aquesta manera tothom és conscient
en quin ordre fem i donaré les paraules, d’acord? Si no hi ha cap intervenció, ens hauríem
donat per...hauríem donat compte d’aquests decrets d’Alcaldia i passaríem al punt 2 de
l’ordre del dia.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 1248 de 4 d’agost de 2020 i 1415 de 18 de
setembre de 2020 relatiu a la indemnització per les despeses salarials efectivament
abonades per Llop Gestió Esportiva SL pel servei de consergeria, manteniment i
neteja de les instal·lacions esportives municipals, corresponents al mes de maig i
del 14 de març al 8 de juny de 2020.
DONAR COMPTE
Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número.1248, de 4 d’agost de
2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d'Alcaldia Número: 1248 de data 04/08/2020
A la vila de Molins de Rei,
L'alcalde/ssa accidental de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 15/2020/COOSE,que
resulta del procediment tramitat de/d'INDEMNITZACIÓ PER LES DESPESES SALARIALS
EFECTIVAMENT ABONADES PER LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL, PEL SERVEI DE
CONSERGERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS, MAIG 2020 dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les
consideracions que tot seguit s'exposen:
1.Per decret d'alcaldia núm. 2012000479 de 28 de març de 2012 es va adjudicar el
contracte de servei per la consergeria, manteniment i neteja de les instal·lacions esportives
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municipals a l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62528228, per un preu de
509.697,92 € IVA inclòs. El contracte va ser formalitzat el dia 30 de març de 2012, tenint
vigència fins el dia 31 de març de 2016, amb possibilitat de ser prorrogat (dues pròrrogues
d’un any cadascuna).
2.En data 23 de març de 2020 va tenir entrada al registre electrònic de l'Ajuntament de
Molins de Rei, amb núm. 2020006045, la sol·licitud de suspensió del contracte abans
esmentat, on es feia constar la impossibilitat de continuar amb la prestació del servei pels
següents motius: Que les raons que impossibiliten l'execució del contracte deriven de
l'article 10.3 del RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma, on s'ordena el tancament
al públic, per imperatiu legal, entre d'altres, dels establiments en els quals es desenvolupin
activitats esportives i d'oci tipificades a l’Annex del decret i que, a la visa de tot això,
existeix la impossibilitat de prestar el servei objecte del contracte abans referenciat i, per
tant d'executar el mateix.
A la vista de la sol·licitud, es dicta Decret d'alcaldia núm. 616, de 31 de març de 2020, on
s'acorda apreciar la suspensió de l'execució del contracte administratiu de serveis de
consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, des del 14 de
març de 2020 i fins que es notifiqui la finalització de la suspensió.
El contractista no va presentar la documentació acreditativa dels conceptes indemnitzables
que preveu l'article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, sobre mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (en
endavant, RDL 8/2020), de tal manera que la quantificació concreta dels mateixos va
quedar pendent.
3.En data 7 de juliol de 2020 ha tingut entrada al registre electrònic de l'Ajuntament de
Molins de Rei, amb núm. 2020012006, la sol·licitud d'indemnització per raó de la suspensió
del contracte, on s'acrediten fefaentment les següents despeses salarials efectivament
sofertes i vinculades al contracte de referència, que són indemnitzables segons les
resolucions esmentades, i que ascendeixen a la quantitat de 8.715,69 €:
-Salaris del mes de maig de 2020: 7.101,00 €
-Cotitzacions a la seguretat social, mes de maig de 2020: 1.614,69 €
Així mateix, l'empresa expressa la seva voluntat de justificar, al finalitzar el període de
suspensió, la resta de despeses indemnitzables segons la normativa, això és:
-Despeses de la garantia definitiva del 14 de març al final de la suspensió.
-Despeses de les pòlisses d'assegurances del 14 de març al final de la suspensió
-Despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips del
14 de març al final de la suspensió.
4. En data 14 de juliol de 2020, la responsable del contracte ha emès informe on verifica
les despeses indemnitzables en concepte de salaris i cotitzacions a la seguretat social pel
període de l'1 al 31 de maig i les considera correctes.
Fonaments de dret
1.- L'article 34.1 RDL 8/2020 fa una relació dels conceptes que l'Ajuntament haurà
d'indemnitzar al contractista com a conseqüència de la suspensió dels contractes de
serveis i subministraments, prèvia sol·licitud i acreditació fiable de la seva realitat,
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efectivitat i quantia, i sense que el seu import pugui ser superior a la despesa mensual del
contracte, exclòs el benefici industrial i l'IVA. Els danys i perjudicis indemnitzables són els
següents:
-Despeses salarials que efectivament el contractista hagués abonat al personal que figura,
en data 14 de març de 2020, a l'execució ordinària del contracte, durant el període de
suspensió, incloent les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social.
-Despeses pel manteniment de la garantia definitiva, durant el període de suspensió.
-Despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
relatius al període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del
contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser
utilitzats per altres finalitats diferents durant la suspensió.
-Despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes en el plec i vinculades a
l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el
moment de la suspensió del contracte.
2.- La quantificació concreta de la indemnització, així com la tramitació del seu pagament,
es farà a finals de cada mes, prèvia justificació, amb l'objectiu de contribuir al manteniment
de la liquiditat de les empreses contractistes i dels llocs de treball.
En aquest sentit, com s'ha deixat constància en els antecedents de fet, el contractista ha
justificat fefaentment les següents despeses salarials indemnitzables pel període de l'1 al
31 de maig:
-Salaris del mes de maig de 2020: 7.101,00 €
-Cotitzacions a la seguretat social, mes de maig de 2020: 1.614,69 €
Mensualment l'empresa haurà d'acreditar documentalment aquestes despeses a efectes
de percebre la corresponent indemnització. La resta de despeses indemnitzables queden
pendents de justificar al finalitzar el període de suspensió.
3.-En el pressupost municipal vigent es contempla l'aplicació pressupostària
3030.342401.22799 – Gestió Instal·lacions Esportives Municipals, amb crèdit suficient i
adequat, per fer front al pagament de les indemnitzacions.
4.-Com a regla general, l'òrgan competent per adoptar la indemnització abans referida
hauria de ser el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb la disposició addicional 2a de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que atribueix al Ple la
competència en l'àmbit dels contractes administratius que tinguin un valor estimat superior
al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en tot cas, als 6 milions d'euros, inclosos
els de caràcter plurianual amb una durada superior a 4 anys, com és el cas que ens ocupa.
No obstant, l'article 53.1 lletra m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i
l'article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) disposen que l'alcalde podrà adoptar personalment i sota la seva responsabilitat,
en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures
necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple, entenent que aquesta
situació s'adequa a la que estem vivint actualment amb la declaració de l'estat d'alarma per
fer front al COVID-19.
Atesa la Proposta de Decret de la Cap de Negociat d'Esports, de data 17 de juliol de 2020,
amb la supervisió de la Presidenta de l'ASP de data 27 de juliol de 2020.
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Atès l'informe jurídic favorable sense observacions de l'Assessora Jurídica de data 20 de
julioll de 2020.
Atès l'informe sense observacions de l'Interventora per delegació, de data 21 de juliol de
2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.-Reconèixer a l'empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF B-62528228, el dret a
percebre la indemnització per les despeses salarials efectivament abonades entre l'1 i el
31 de maig de 2020 per un import total de 8.715,69€.
Segon.-Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) les següents despeses en concepte
d'indemnització, amb càrrec a l'aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
Import
3030.342401.22799- Gestió Instal·lacions Esportives Municipals

8.715,69€

Tercer.-Requerir a l'empresa per tal que:
-Acrediti, mensualment, les despeses salarials que efectivament hagués abonat al personal
que figura adscrit a l'execució ordinària del contracte, incloent les cotitzacions empresarials
a la Seguretat Social.
-Acrediti, una vegada finalitzi la suspensió del contracte, la resta de despeses
indemnitzables segons la normativa aplicable.
Quart.-Notificar aquest decret a l'empresa adjudicatària.
Cinquè.-Traslladar aquest decret al servei responsable del present contracte, a
Intervenció, Tresoreria i a Serveis Jurídics als efectes que hi corresponguin.
Sisè.-Donar compte al Ple del present decret en la primera sessió que celebri, d'acord amb
l'article 21.2 lletra m) LRBRL i l'article 53.1 lletra m) TRLMRLC.
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l’ancapçalament, la qual
s’incorporarà al Llibre de Decrets d’Alcaldia.”
--Es dona compte al Ple de l’Ajuntament, del Decret d’Alcaldia número.1415, de 18 de
setembre de 2020, el text literal del qual és el següent:
“Decret d'Alcaldia Número: 1415 de data 18/09/2020
A la vila de Molins de Rei,
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Xavi Paz Penche, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient 18/2020/COOSE ,que
resulta del procediment tramitat de/d' LIQUIDACIÓ INDEMNITZACIÓ PER LES
DESPESES SALARIALS EFECTIVAMENT ABONADES PER LLOP GESTIÓ ESPORTIVA,
SL, PEL SERVEI DE CONSERGERIA, MANTENIMENT I NETEJA DE LES
INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL 14 DE MARÇ AL 8 DE JUNY DE
2020 ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot
seguit s'exposen:
1. Per decret d’alcaldia núm. 2012000479 de 28 de març de 2012 es va adjudicar el
contracte de servei per la consergeria, manteniment i neteja de les instal·lacions esportives
municipals a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL amb CIF B-62528228, per un preu de
509.697,92 € IVA inclòs. El contracte va ser formalitzat el dia 30 de març de 2012, tenint
vigència fins el dia 31 de març de 2016, amb possibilitat de ser prorrogat (dues pròrrogues
d’un any cadascuna).
2. En data 23 de març de 2020 va tenir entrada al registre electrònic de l’Ajuntament de
Molins de Rei, amb núm. 2020006045, la sol·licitud de suspensió del contracte abans
esmentat, on es feia constar la impossibilitat de continuar amb la prestació del servei pels
següents motius:
Que les raons que impossibiliten l’execució del contracte deriven de l’article 10.3 del RD
463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, on s’ordena el tancament al públic, per
imperatiu legal, entre d’altres, dels establiments en els quals es desenvolupin activitats
esportives i d’oci tipificades a l’Annex del decret i que, a la visa de tot això, existeix la
impossibilitat de prestar el servei objecte del contracte abans referenciat i, per tant
d’executar el mateix.
A la vista de la sol·licitud, es dicta Decret d’alcaldia núm. 616, de 31 de març de 2020, on
s’acorda apreciar la suspensió de l'execució del contracte administratiu de serveis de
consergeria, neteja i manteniment de les instal·lacions esportives municipals, des del 14 de
març de 2020 i fins que es notifiqui la finalització de la suspensió.
3. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 720 de 30 d’abril de 2020, s’acorda reconèixer el
dret a percebre la indemnització per a les despeses salarials abonades entre el 14 i el 31
de març de 2020, per un import de 6.344,03€ i es requereix l’empresa que acrediti, una
vegada finalitzi la suspensió del contracte, la resta de despeses indemnitzables segons la
normativa aplicable.
4. Mitjançant el Decret núm 1056 de 06 de juliol de 2020 se’ls reconeix una indemnització
per import de 9.651,17 € per al període de l’1 al 30 d’abril, i el Decret núm 1.248 de 04
d’agost de 2020, per import de 8.715,69 € per al període de l’1 al 30 de maig de 2020
respecte les despeses de personal. Ambdós Decrets esmentats també requereixen a
l’empresa que acrediti, una vegada finalitzi la suspensió del contracte, la resta de despeses
indemnitzables segons la normativa aplicable.
5. Atès que mitjançant el Decret núm. 882 de 15 de juny de 2020 es va acordar
l’aixecament de la suspensió del contracte de referència segons les fases següents:
· A partir del 25 de maig de 2020: 41,16% per l’obertura parcial de la l’activitat a la
Zona Esportiva Ricard Ginebreda (sala d’halterofília) i zones comunes.
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· A partir del 2 de juny de 2020: 9,14% respecte la posada en marxa del Pavelló de la
Sínia i la resta de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda, amb un total del 50,3% del
contracte.
· A partir de la declaració de la fase II, prevista pel dia 8 de juny de 2020, s’obririen les
instal·lacions esportives en l’activitat al 100%..
6. El contractista ha presentat la sol·licitud i la documentació acreditativa de les despeses
corresponents als conceptes indemnitzables que preveu l’article 34.1 del Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, sobre mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19 (en endavant, RDL 8/2020), mitjançant el registre
electrònic de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb núm. 20200148906 de data 27 d’agost de
2020, on s’acrediten documentalment i fefaentment les despeses efectivament sofertes i
vinculades al contracte de referència, que són indemnitzables per al període del 14 de
març al 8 de juny, per un total de 27.877,05€, distribuïts de la manera següent:
- Salaris del període de la suspensió del contracte: 22.216,18 €
- Cotitzacions a la seguretat social, per el període de suspensió: 5.307,18 €
- Despeses de la garantia definitiva: 64,59 €
Per tant, es desprèn que el total de les despeses indemnitzables per el període de
suspensió del contracte fan un total de 27.877,05 €
7. En data 9 de setembre de 2020, la responsable del contracte ha emès informe on
verifica les despeses indemnitzables en concepte de salaris i cotitzacions a la seguretat
social pel període del 14 de març al 8 de juny de 2020, corresponents a la liquidació de la
suspensió del contracte per la prestació del servei de consergeria, manteniment i neteja de
les instal·lacions esportives municipals.
Atès que des de l’Ajuntament de Molins de Rei s’han fet pagaments a compte durant
aquest període de suspensió per un import de 24.710,90 €, segons els decrets d’Alcaldia
següents:
- Decret núm. 720 de 30/04/2020, per import de 6.344,04 €
- Decret núm. 1056 de 06/07/2020 per import de 9.651,17 €
- Decret núm. 1248 de 04/08/2020, per import de 8.715,69 €
8.- En el pressupost municipal vigent es contempla l’aplicació pressupostària
3030.342401.22799 – Gestió Instal·lacions Esportives Municipals, amb crèdit suficient i
adequat, per fer front al pagament de les indemnitzacions.
9.- Com a regla general, l'òrgan competent per adoptar la indemnització abans referida
hauria de ser el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb la disposició addicional 2a de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que atribueix al Ple la
competència en l'àmbit dels contractes administratius que tinguin un valor estimat superior
al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o, en tot cas, als 6 milions d'euros, inclosos
els de caràcter plurianual amb una durada superior a 4 anys, com és el cas que ens ocupa.
No obstant, l'article 53.1 lletra m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i
l'article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local
(LRBRL) disposen que l'alcalde podrà adoptar personalment i sota la seva responsabilitat,
en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures
necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple, entenent que aquesta
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situació s’adequa a la que estem vivint actualment amb la declaració de l’estat d’alarma per
fer front al COVID-19.
Atès la proposta de decret de la Cap del Negociat d'Esports, de data 14 de setembre de
2020, amb la supervisió de la Presidenta de l'Àrea de serveis a les persones de data 16 de
setembre de 2020.
Atès l'informe jurídic favorable sense observacions de l'Assessora Jurídica de data 15 de
setembre de 2020.
Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental de data 16 de setembre de
2020.
Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la
legislació vigent.
DECRETO:
Primer.- Reconèixer a l’empresa Llop Gestió Esportiva, SL, amb CIF B-62528228, el dret a
percebre la indemnització per la liquidació de les despeses indemnitzables per raó de la
suspensió del contracte entre el 14 de març i el 8 de juny de 2020 per un import total de
27.877,05€, menys l’import avançat durant el període esmentat de 24.710,90€. La
liquidació corresponent és per l’import de 3.166,15€.
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer (ADO) les següents despeses en concepte
d’indemnització, amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària
3030.342401.22799- Gestió Instal·lacions Esportives Municipals

Import
3.166,15€

Tercer.- Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària.
Quart.- Traslladar aquest decret al servei responsable del present contracte, a Intervenció,
Tresoreria i a Serveis Jurídics als efectes que hi corresponguin.
Cinquè.- Donar compte al Ple del present decret en la primera sessió que celebri, d’acord
amb l'article 21.2 lletra m) LRBRL i l'article 53.1 lletra m) TRLMRLC.
I perque així consti, signo aquest decret en la data que consta a l’ancapçalament, la qual
s’incorporarà al Llibre de Decrets d’Alcaldia.”
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS:
Sr. Alcalde:
Donar compte, en aquest cas, dels decrets d’Alcaldia 1.248 de 4 d’agost del 2020 i el 1.415
del 18 de setembre del 2020 relatiu a la indemnització per les despeses salarials
efectivament abonades per Llop Gestió Esportiva pel servei de consergeria, manteniment i
neteja de les instal·lacions esportives municipals corresponents al mes de maig i del 14 de
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març al 8 de juny del 2020. I, en aquest cas, faria l’explicació el regidor de Contractació, el
Sr. Jordi Pradell.
Sr. Pradell:
Presenta el punt 2.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Alguna...no veig cap paraula demanada per aquests decrets, per tant,
entenc que estan degudament explicats i van en la línia dels decrets que s’han anat donat
compte en els diversos plens que portem des del mes de maig.
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.
3.- Modificació del Pressupost de l’exercici 2020. Expedients: Suplement de crèdit
3/2020 i crèdit extraordinari 3/2020
DICTAMEN
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 25 de juny de 2020, va
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2020.
Al no haver-se presentat cap al·legació ni reclamació al mateix, el Pressupost General de
la Corporació per a l’exercici 2020 es considera aprovat definitivament mitjançant la
publicació del mateix al BOP del dia 13 d’agost de 2020.
Vistes les instruccions del Regidor d’Hisenda i Finances per tal d’incoar un expedient de
modificació del Pressupost General de l’exercici 2020 per donar resposta a diferents
necessitats de consignació pressupostària, i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria
per a despeses generals i amb la baixa de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries de
despesa del pressupost no compromeses.
Aquestes necessitats sorgeixen, d’una banda, de la crisis sanitària derivada del COVID-19,
i d’altre, en diferents necessitats pressupostàries plantejades pels serveis municipals.
Vist l’informe favorable emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 15
d’octubre de 2020.
Vist l’esmena a l’informe emès pel Cap de Negociat de Control de Gestió en data 19
d’octubre de 2020.
Vist l’informe emès per l’Interventor accidental en data 19 d’octubre de 2020.
Vist que d’acord a l’article 13.2.a) de les Bases d’Execució del Pressupost vigents, els
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es poden finançar amb romanent de
tresoreria per a despeses generals i amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
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aplicacions pressupostàries de despesa del pressupost no compromeses, les dotacions de
les quals s’estimin reductibles, sense pertorbació del servei.
Primer.- APROVAR inicialment els expedients de modificació del Pressupost 2020
següents:
TIPUS
NÚMERO
CRÈDIT
3/2020
EXTRAORDINARI
SUPLEMENT DE 3/2020
CRÈDIT

IMPORT
65.150’00 €
328.445’26 €

Segon.- Finançar, en aplicació de l’article 1.2.g del RDL 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i
amb càrrec a la capacitat de finançament de l’exercici 2019, un increment de despesa
2020, per import de 100.000 euros.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’anuncis
de la Corporació per un període de quinze dies. Es considerarà definitivament aprovat si
durant aquest termini, comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP, no es
presenten reclamacions.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
passaríem als assumptes dictaminats per les comissions informatives. En primer lloc la
Comissió informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i també de l’Àrea d’Alcaldia
amb el punt 3 de l’ordre del dia que diu “modificació del pressupost de l’exercici 2020”. Són
els expedients de suplement de crèdit 3/2020 i crèdit extraordinari 3/2020 i faria l’explicació
d’aquest punt el regidor de Finances, el Sr. Jordi Enseñat, endavant.
Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidor Jordi Enseñat. Ara obriríem el torn d’intervencions. No hi ha cap
paraula demanada.
Sra. Juarros:
Sí, jo si us plau.
Sr. Alcalde:
Laia, Laia. Ara sí, Laia Juarros, endavant, per part d’Esquerra Republicana.
Sra. Juarros:
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Sí, bé, evidentment, la pandèmia ha agafat per sorpresa a tothom i ha generat despeses
inesperades que entenem que s’hagin de finançar amb un suplement de crèdit —
compartim, per exemple, la necessitat de destinar diners del romanent de tresoreria a
partides com ajuts socials, a reduir efectes de la bretxa digital i, en aquest sentit, volem
donar les gràcies a Makers Molins per tota la campanya de recollida d’artefactes electrònic
que estan fent— i les despeses diverses que pot generar la pandèmia però no acabem
d’entendre la justificació d’algunes partides. Per exemple, ens agradaria saber què ha
desencadenat la necessitat de contractar assessoria jurídica externa per Les Llicorelles en
aquest moment i com és que no s’havia fet anteriorment. I, pel que fa al crèdit
extraordinari, veiem que hi ha partides com les llums de Nadal que s’estan finançant amb
aquestes modificacions i creiem que era una partida bastant previsible. El Nadal és un
“event” periòdic que se celebra cada any i, si hi havia una partida previsible, era aquesta i
no entenem per què no es va contemplar ja en el pressupost de juliol. Podem entendre que
es facin campanyes de suport al comerç i la restauració local, són necessàries, però
creiem que hi ha altres maneres d’ajudar i que les llums de Nadal era un despesa que
s’hauria d’haver previst abans. No obstant això, hi ha partides com la que ha permès
l’adquisició d’un nou vehicle per l’ADF que sí que les trobem encertades, entenem que era
una despesa necessària i volem felicitar-los per tota la feina que han fet durant la
pandèmia. Això és tot.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn del Sr. Carles Ros per part de la Candidatura d’Unitat
Popular. Endavant.
Sr. Ros:
Bona tarda a tothom que ens escolta. En tot cas, com a CUP, davant d’aquesta modificació
del pressupost, podem compartir les línies genèriques del que es proposa, és cert que la
gran majoria dels diners que destinarem del romanent a aquesta aplicació són “gastos”
corrents que la Covid ens ha forçat a fer i un augment de les ajudes socials també per
seguir finançant el “gasto” que hi ha hagut però també discrepem, sobretot, per la part que
no se’ns ha donat a conèixer molta part d’això, no s’ha negociat amb nosaltres, no s’ha,
sobretot, al final, no s’ha acabat tenint la voluntat de negociar això amb nosaltres i ens
sorprenen algunes partides. Ho vam comentar ja a la Comissió informativa, més enllà de
tot el que és “gasto” Covid, no compartim la urgència de comprar el material antidroga per
la Guàrdia Urbana mentre a un poble on no s’està fent ni una sola campanya de
conscienciació davant el consum de tot tipus de drogues i també d’alcohol, per tant, creiem
que s’haurien de prioritzar plans de consum com el que havíem engegat des del nostre
Govern que, pel que veiem, fa un any i mig que aquest Govern actual no està tirant
endavant, abans s’està gastant 6.000 € en matèria simplement punitiva de Guàrdia
Urbana. Tampoc vam acabar d’entendre la urgència de gastar, crec que són 18.000 € en el
màxim d’un contracte menor, és a dir, forçant els límits del contracte menor, per comprar
un cotxe per la Policia d’incògnit, un cotxe de “secreta”. No veiem la urgència de fer-ho ara
i menys amb aquest mecanisme tan de sobte i així. Per altra banda, també, la despesa,
moltes despeses que hi ha en aquesta aplicació del romanent són de temes de neteja, hi
ha diverses partides de neteja a diversos equipaments. Creiem que no s’hauria d’estar
externalitzant a empreses exteriors sinó que hauríem d’anar avançant que fos Molins
Energia la que s’encarregués de tirar endavant aquests contractes de neteja i, al final,
crear ocupació des de l’Administració pública. I, de la mateixa manera, també ens
sorprenen els 25.000 € que es destinen a compra de llums de Nadal. No tinc molt clar per
què apareix això, si no m’equivoco, pot ser que s’estigui assumint el que s’encarregava
altres anys al que era el Bot-Mol. En tot cas, la partida és enorme pel pressupost. 25.000 €
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per una campanya quan se’ns està demanat que ens estiguem a casa, doncs, bueno, és
una partida bastant gran i, que s’estiguin preveient concerts i activitats al carrer, quan el
que s’està demanant a la gent és minimitzar la interacció social, va en direcció contrària, si
no m’equivoco. És el que diu l’expedient que va ple, que serà per aquest destí i, en tot cas,
no acabem de compartir totes aquestes coses que hem comentat i, per això, la CUP
votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Ros. Ara és el moment del Sr. Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
En primer lloc, bona tarda a tots i a totes, els que ens estiguin escoltant i mirant a
streaming. Nosaltres, com l’anterior vegada, entenem que aquesta modificació
pressupostària per encarar temes de la Covid, per temes, principalment, per ajuts a
l’assistència social i per fer despeses de Coronavirus i, per tant, com en l’anterior vegada, li
donarem el vot favorable en aquesta modificació pressupostària que, una mica, seguint
amb la línia que comentaven els regidors de la CUP i d’Esquerra Republicana, aprofiten
per posar-nos altres elements que no tenen res a veure amb la Covid. Entenc que és una
oportunitat de quan es fa una modificació pressupostària encabir altres partides que s’han
quedat o poc dotades o que cal crear noves. A nosaltres, per exemple, ens agrada que
hagin posat una partida en assessorament jurídic del tema de Les llicorelles que vol dir
que, realment, teníem algun dèficit i alguna actuació que calia supervisar des del punt de
vista jurídic per donar cobertura a les coses que s’estan fent en aquesta urbanització i, per
tant, ens alegrem que facin aquesta despesa i aquesta contractació amb un gabinet
especialista en temes urbanístics. També celebrem que posin dotació pressupostària en
temes de manteniment de la via pública. Potser lamentem que les partides no siguin
suficients i que, per tant, s’hagin d’incrementar. I és també una necessitat que aquest poble
necessita incorporar temes vinculats al manteniment i a la conservació de la nostra via
pública. Una mica, també, en la línia del que comentava el Carles, potser la despesa en
enllumenat de Nadal ens sembla una mica excessiva però també pressuposem que és
perquè fan front a temes que abans assumia el Bot-Mol o els propis comerciants i, si és
així, vinculat amb el problema que té de l’economia en el comerç local i la restauració,
doncs, si s’ha d’aportar dotació pressupostària des de l’Ajuntament de Molins de Rei,
doncs, crec que també cal dotar-la perquè cal realment impulsar el nostre comerç i la
nostra activitat econòmica i comercial. També fa, doncs, això, una mica més de pinya i
intentem que tot, com a mínim, posar els màxims recursos que puguem per salvaguardar
la nostra economia i la nostra ciutadania. I, res, una mica també en la línia de...el tema del
vehicle de la Guàrdia Urbana i tota la dotació econòmica de la Guàrdia Urbana, una
mica...també...no ho acabem d’entendre del tot però bueno...entenem que aprofiten
l’oportunitat i inclouen altres coses. En el tema de la prestació del servei de neteja, doncs,
com en altres organismes i en altres equipaments, s’ha de reforçar i, per tant, evidentment,
si la prestació no era suficient i s’han d’incrementar les hores, certament, es podria fer amb
Molins Energia si estigués ja creada aquesta empresa i aquesta línia de treball o de negoci
i, mentrestant, si cal augmentar aquestes partides amb les contractacions que tenim,
doncs, potser és l’única manera de fer-ho. En fi, que votarem a favor, tot i que en algunes
coses creiem que no haurien d’estar amb la Covid. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sr. Corredera. Ara és el torn de la Sra. Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
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Gràcies. Nosaltres també votarem a favor. Ens pesa més el gruix de la modificació de
crèdit i el destí que se li dona que la presència d’algunes d’aquestes partides que han
comentat els companys i que ja és habitual, també, ja no barrejar coses, sinó més aviat el
fet de que, en algunes ocasions, hem demanat que es fessin expedients separats per
poder realment votar amb ple convenciment del que votàvem a favor però bueno...en
aquest cas...o normalment no hem tingut èxit amb aquesta petició i, per tant, ja la deixem
fora. Per tant, votarem a favor per una qüestió de responsabilitat, també. Entenem i
compartim part d’aquesta despesa. Perdoneu, perdoneu, coses del directe.
Sr. Alcalde:
La conciliació...endavant.
Sra. Aroca:
Sí, que cada cop és més complicada. Dit això, jo coldria anunciar que, com a grup
municipal, hem presentat una entrada al registre de l’Ajuntament per tal de renunciar a
l’import que ens correspon com a grup municipal durant el 2020 i fer un destí finalista
d’aquesta subvenció cap a despeses relacionades amb la Covid cap als centres educatius
públics de la vila, escola de primària, secundaria, escola de música, escola d’adults i llar
d’infants per tal de col·laborar amb aquesta despesa igual que es fa amb aquesta
modificació de crèdit per material relacionat tant per la despesa directes en EPI per la
Covid com per, també, pel tema dels mitjans electrònics que puguin fer falta. No recordem
bé quin és l’import però crec que són uns 6.000 € anuals i podem aquest diners a
disposició de l’Ajuntament per ajudar a fer front a aquestes despeses i convido des d’aquí
a tots els grups municipals, i tenint en compte que l’activitat política està bastant parada
durant aquest any, a que facin el mateix perquè, al final... L’altre dia, per exemple, en
comissió informativa, vam estar parlant i així també saps que t’arriba de les famílies de les
associacions de pares de les escoles, doncs, que l’Ajuntament no pot fer front a totes les
despeses derivades de la Covid, que els pares s’han de fer càrrec també d’una part i en
moltes ocasions són les pròpies ampes les que estan posant diners de la seva butxaca per
comprar gel hidroalcohòlic, etcètera. En aquest sentit, nosaltres hem pres aquesta decisió.
També, igualment, i per tal d’alguna manera d’ajudar indirectament al comerç de la vila,
nosaltres vam presentar com a proposta per les bases de recuperació social que encara no
hem pogut debatre i que espero que no triguem molt perquè era algo que el Govern em
sembla que l’interessava, tenir un consens en aquestes bases de recuperació, nosaltres la
proposta de vam presentar tenia a veure amb un bo social que pogués arribar al màxim
nombre de gent i que aquest bo social fos per gastar en comerços de la vila. Creiem que
és una manera d’ajudar tant a la gent com als comerços i creiem que és una bona
proposta i esperem que, quan arribi aquest debat, es pugui tenir en compte. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Sra. Laia Cassauba. Endavant.
Sra. Cassauba:
Hola de nuevo a todos. A ver, tampoco voy a ser…me voy a alargar mucho. Nosotros
votaremos a favor porque creemos que sí que hay…el incremento del presupuesto, en
cierta medida, va a ir destinado a acciones necesarias para combatir la Covid y que serán
buenas para la población y los ciudadanos de Molins de Rei. Aun así, no vamos a repetir lo
que han dicho mis compañeros de Oposición, lamentamos que no, que se hayan, en la
propuesta no solo haya acciones dirigidas a la luchar contra la Covid y a las ayudas
sociales y, nada, votaremos a favor, también, repito las palabras de mi compañera Ana,
por responsabilidad por la situación que está pasando y por la propuesta de la partida que
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hay hacia las ayudas a la ciudadanía por la pandemia pero lamentamos, de nuevo,
también, como ellos, que se haya utilizado para añadir cosas que quizás no compartimos,
bueno, que quizás, no, que no compartimos. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara, en principi, per fer aquest tancament de la primera intervenció, faríem
una resposta compartida per part del Govern municipal. Quin és el primer company de
Govern que intervindria? Sr. Miguel Zaragoza, em sembla?
Sr. Zaragoza:
Molt bé. Jo, ràpidament, perquè em sembla que han sortit coses i, al final, un queda una
mica estorat. El Govern proposa fer modificacions, algunes van en la línia de reforçar
polítiques per la situació esdevinguda de la Covid i altres no perquè això és governar. Què
ens pensem? Proposem coses i amb algunes esteu d’acord i amb altres no esteu d’acord.
Quan no esteu d’acord, ens ho feu arribar...negociar significa establir un procés de
negociació. Jo recordo que alguns, ara l’utilitzaran amb un cinisme increïble, però quan
estaven al Govern comunicaven primer els acords que feien sobre la incorporació de
romanents i, després, ens ho comunicaven a l’Oposició. Això és literalment el primer que
van fer quan van arribar al Govern i no passa res. Governar és prendre decisions i fer-ho i
no passa res i els romanents es poden dedicar a allò que el Govern consideri necessari. Hi
ha una sèrie de partides que ells, a lo millor, no comparteixen, com alguns no
comparteixen, per exemple, el vehicle de l’ADF, altres sí. Bueno, nosaltres considerem que
sí, no és una cosa vinculada exclusivament a la Covid. Hi ha altres partides, han sortit. El
tema de la Guàrdia Urbana que és molt recorrent, bueno, pues, sembla... Miri, jo li
explicaré, a lo millor, a alguns quines són les competències de la Guàrdia Urbana en
matèria de trànsit i tenim l’obligació, en matèria de trànsit, de fer controls d’alcoholèmia i
controls de droga, i ara mateix el sistema que utilitzem és car i antic i el que fem és
modernitzar-lo perquè és una competència que té la Guàrdia Urbana i posem aquests
recursos per modernitzar. Nosaltres creiem que hem de modernitzar la nostra Policia local.
I el tema del vehicle que també sembla que és recurrent, són uns diners que no surten dels
romanents, ja ho vam explicar, els tenim, són diners que estan al Capítol 2 i els
interventors consideren que per tenir aquest vehicle s’ha de posar al capítol d’inversions.
Aquesta és la modificació i no té més. Nosaltres estem disposats a negociar i acceptar i
tal? Evidentment, i a escoltar propostes però la nostra obligació és proposar-les i posar-les
damunt de la taula, aleshores... Després, discernir els debats, home, jo entenc la proposta
però el debat és únic perquè fem una modificació. És com portar els pressupostos i només
votar allò que estic d’acord, no, es vota la globalitat i un ha de sospesar, ponderar el
resultat d’aquests pressupostos o d’aquestes propostes. Jo imagino que, ara que estem
amb el debat dels pressupostos generals de l’Estat, no tots els partits estan d’acord,
ponderen, que crec que és el que estem fent una mica aquí. Hi ha alguns grups que ja han
manifestat que hi ha coses que no estan d’acord però consideren que per un acte de
responsabilitat i en la seva globalitat li han de donar suport i nosaltres els hi agraïm. Això
és governar, és prendre decisions sobre aquelles coses que nosaltres fem. Estem
proposant incrementar partides, com és el tema de...com ha comentat el regidor, el tema
de comerç, perquè considerem que, més enllà de les partides de que ja disposàvem, que
n’hi ha, considerem que aquest any, especialment, hem de posar més recursos perquè la
situació és la que és. Després, ja mirarem el format però també sembla una mica
surrealista que, quan anem a aprovar uns pressupostos, ens diguin que no posem uns
diners per fer activitats i, quan els fiquem, ara ens diuen que no els hem de ficar perquè no
es poden fer activitats. Pues, no sé, aquesta és la coherència... Nosaltres posem els
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recursos quan veiem que hem de fer determinades coses i determinades activitats, tal i
com hem reflectit.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Abans que intervingui el Sr. Jordi Enseñat, també faria una resposta molt
concreta perquè dos grups ho han demanat i han fet comentaris al respecte de la partida
concreta, és a dir, sobre els diners concrets respecte de l’assessorament jurídic del
projecte de Les Llicorelles. Com saben, no és un aspecte que contractem actualment, sí
que ara dotem la partida perquè fins ara s’havia fet amb diners d’altres partides i ara el que
fem és donar aquests diners per suplementar aquelles altres partides des de la perspectiva
d’una feina que saben que, des del primer dia que es va constituir la Comissió de Les
Llicorelles, es va explicar i, a més a més, que a part de la feina que es va contractar, ja es
va lliurar a tots els grups de l’Oposició presents i no presents a la Comissió de Les
Llicorelles, l’informe jurídic que es va remetre a tots els membres de la comissió de Les
Llicorelles. Per tant, aquest Ajuntament, aquest Govern ha actuat sempre des de la
mateixa manera per tal de tenir la màxima garantia jurídica d’aquells aspectes i d’aquella
acció que s’està portant a terme. Per tant, en aquest aspecte, hi ha motius degudament
explicats i explicitats a la Comissió de les Llicorelles, ja es va comentar el perquè aquest
Govern demanava una segona opinió en termes jurídics respecte al que era el debat i el
projecte d’urbanització que hi havia i s’estava generant a Les Llicorelles. I el que fem avui,
en definitiva, és dotar de contingut econòmic aquesta partida que s’havia fet amb tots els
informes favorables fins a dia d’avui, només faltaria. I ara, si li sembla, Sr. Enseñat, si
volgués acabar aquest primer torn i encetaríem el segon torn.
Sr. Enseñat:
Gràcies, alcalde. Mireu, per entendre una mica més aquesta tercera modificació que
proposem avui, penso que val la pena que les emmarquem en les dues anteriors. Sabeu
que la primera modificació la vam aprovar el mes d’abril, on vam aplicar modificació per
600.000 € que va anar destinada, pràcticament, el 100% a despesa sobrevinguda de la
Covid. Faig una mica de memòria, 100.000 € una partida d’ajuts a assistència social;
70.000 amb contractacions de més treballadors per tasques derivades de la Covid, com va
ser auxiliars per la llar d’avis, assistents socials, Guàrdia urbana; 60.000 € adquisició de
material informàtic per garantir el teletreball als treballadors municipals; també l’adquisició
de material de protecció Covid pels treballadors municipals, per protegir-los; també
211.000 pel reequilibri financer de les concessions municipals, escola municipal i Club
Natació Molins de Rei; també en desinfeccions a la llar d’avis i al mercat municipal. Per
tant, aquesta primera modificació, la del mes d’abril, del pressupost, la vam fer per donar
resposta als efectes de la Covid, principalment a les famílies més desafavorides, també als
treballadors municipals quant a la seva protecció, als grups més vulnerables com els
usuaris de la llar d’avis i a les concessions municipals quant al seu reequilibri financer. El
juny va aprovar la segona modificació de pressupost, fent disposició d’1.044.000 €, dels
que més de 570.000 van anar destinats també a despesa per fer front a la pandèmia. Faig
un petit recull: 200.000 € per ajuts per la reactivació econòmica, 70.000 en ajuts per
lloguers d’habitatges, 30.000 en ajuts de mobilitat sostenible o més de 70.000 per la
creació de l’oficina Covid. I, a banda de la despesa Covid, també en aquesta segona
disposició de romanent, que com ja ha dit algun regidor anteriorment, les disposicions de
romanent ens serveixen per aplicar despesa per donar resposta als efectes Covid però
també per altres necessitats que tenim en altres moments, doncs, en aquesta segona
també vam fer aportacions per dos fets destacables com van ser 115.000 € per la creació
de l’empresa municipal i 306.000 per acabar amb les indemnitzacions de Sant Pere
Romaní. I ara, en aquest ple, fem proposta per la tercera modificació de pressupost i, per
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tant, si s’aprova la proposta d’avui, haurem dedicat pràcticament un milió i mig en
despeses per donar resposta als efectes de la Covid dels poc més de 2 milions que
disposat del romanent en el 2020.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ja hi ha paraules demanades. En primer lloc, en aquest segon torn, Sr.
Carles Ros, endavant.
Sr. Ros:
Bona tarda. Em sorprèn el nivell de bel·ligerància del Sr. Zaragoza per només haver criticat
algunes coses del pressupost, sincerament. No cal que surti a mossegar, traient coses que
si en el passat això, en el passat allò cada ple. És a dir, tenim dret a opinar sobre el que
passa avui aquí, no cal sortir cada cop amb ganes de mossegar respecte lo de l’any passat
o fa 20 anys què va passar aquí a Molins de Rei. En tot cas, creiem que tenim dret a
opinar, per exemple, en aquest poble no s’estan fent polítiques de prevenció de droga
mentre es compren màquines per fer testos de droga. Ho sento, crec que és vàlid i ho
repetim i ho torno a dir ara, crec que és vàlid fer aquesta proposta que està fent la CUP.
Vostès diuen que escolten però, després, no ho fan. Diu que el seu govern escolta però jo
faig aquesta proposta, ho he fet en aquest ple, ho he fet a l’anterior, ho vam fer al Govern i
sí que ho vam fer, vam iniciar el procés del pla de control del consum de drogues a Molins
de Rei i el seu Govern ho va parar. I quan ara proposem a cada ple de pressupostos
destinar recursos a això, vostès no ho fan. Per tant, no em diguin que escolten perquè,
potser, sí que senten però no fan cas, en tot cas. En tot cas, no intenten escoltar les
propostes que fem, com tampoc han respost si és cert, que no és que estiguem en contra
estrictament sinó que ens sorprèn el volum, que aquestes llums de Nadal s’estan comprant
el que fins ara feia el Bot-Mol, si no m’equivoco, per tant, això ho hem dit tant jo com algun
altre company, si no m’equivoco, i també estaria bé que responguessin aquesta part. I, en
tot cas, que no diguin mentides com han fet ara dient que la CUP està en contra del cotxe
per l’ADF, mentida, això és una mentida com una casa. Vostè ho sap perquè només vam
preguntar, vam posar la pregunta de com havia hagut un altre cotxe si n’hi havia hagut un
altre no fa tant. Això no és estar en contra i el debat no va anar per aquí, per tant, li
agrairíem al Sr. Zaragoza que no tingui ganes d’atacar sempre, constantment, i de fer mal
a l’altre en qualsevol intervenció, que es relaxi una mica i que, en tot cas, permeti que a les
comissions informatives fem preguntes sobre temes que, potser, després, volen utilitzar
vostès per fer rèdit polític i fer veure que la CUP està en contra de l’ADF però no era el que
preteníem, allà només volíem era fiscalitzar una mica on van els diners dels molinencs i
saber per què anava un altre cotxe quan n’hi havia hagut un fa sis mesos. I ja està, ho
acceptem i no vam dir pas que estiguéssim en contra. Per tant, no cal que vostè surti aquí i
digui que la CUP està en contra de l’ADF. Mentida. És mentida i ja està.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Parlant de torns, ara és el moment de la Sra. Laia Juarros. Endavant.
Sra. Juarros:
No, jo, simplement, em sumaré al company de la CUP en resposta al regidor Zaragoza,
que si bé la feina del Govern és fer propostes, l’Oposició també tenim dret a discrepar i, de
fet, tampoc és que discrepem del tot, simplement, hem comentat que algunes partides les
veiem més necessàries com és tot el que fa relació al Covid i algunes altres no les acabem
d’entendre. Però, si com a Govern, el que feu és proposar, com a Oposició, el que fem
també és discrepar i això és natural i no acabem d’entendre quin és el problema. Ja està,
simplement, això.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Seria el torn de l’Ana Aroca.
Sra. Aroca:
Jo, per no ser menys, també li respondré al company Miquel. Clar que tenim, i tant que
tenim dret a discrepar i a fer oposició, faltaria més! Jo, Miquel simplement, sobre el tema
dels expedients que venen a ple, clar, és molt diferent quan un necessita negociar i
necessita suports per aprovar una modificació de crèdit que quan estàs en una posició de
majoria absoluta. Si no fos així, segurament, no tindries cap problema en partir els
expedients, crec que fins i tot alguna vegada es va fer, perquè a més de vegades és
interessant per algun Govern poder aprovar les modificacions pressupostàries també amb
el major nombre de suports possibles. Per la qual cosa, tampoc he dit res de l’altre món i
res que sigui poc factible, sinó que, al final, també depèn una mica de la voluntat del
Govern. És cert que nosaltres en aquesta ocasió no ho hem demanat, no ho hem demanat
i, per tant, era a mode de comentari. Però si es presenta l’ocasió que vulguem demanarho, ho demanarem i crec que estem totalment legitimats per poder intervenir, com dius tu,
la negociació no sempre l’ha d’iniciar el Govern, també la podem iniciar des de l’Oposició i
això forma part de la negociació.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap més paraula demanada, no sé si algú per...bé, jo crec que
seria el torn del Sr. Enseñat, si volgués tancar el segon torn, o el Sr. Miguel Zaragoza, no
se sí volgués... Endavant, Sr. Zaragoza.
Sr. Zaragoza:
Sí, sí, no, no, jo és que, crec que es pot escoltar la meva intervenció d’abans i, en tot cas,
si...es podrà escoltar perfectament que jo no he dit en cap moment que la CUP estigués en
contra del vehicle de l’ADF, no ho he dit, ho ha dit vostè. Jo he dit que a lo millor hi ha algú
que estigui en contra però jo no he mencionat a cap partit polític, en la meva intervenció no
he mencionat a cap partit polític. I, miri, jo no mossego, jo explico, és a dir, és tant lícit que
vostè expliqui tot això com que jo li recordi què feia quan governava, que no és legítim, que
no es pot explicar la seva coherència? És a dir, vostè parla de les seves propostes,
nosaltres defensem les nostres i és legítim explicar-les. Vostè parla del que vostè no està
d’acord i jo li explico el que feia quan governava que és incoherent, ja li vam explicar a les
darreres Ordenances i li explico ara, i no passa res, això és debatre. És a dir, hi ha
determinades coses que feien abans que ara vostès deien que les farien d’una altra
manera i no passa res però jo ni mossego...jo explico perquè crec que és bo explicar i
debatre. I, escolti, cap problema, jo no tinc la sensació de que hagi fet...escolti, defenso les
nostres posicions que són les que vaig defensar a la comissió informativa i són les que
defensem aquí i les explico. He explicat i ho torno a explicar, jo explico el perquè fem una
modificació per comprar un material [Inintel·ligible, 00:39:22] de la Guàrdia Urbana que
vostè sembla que tampoc m’ha volgut escoltar, és la modernització d’un equipament que ja
tenim perquè és una competència que tenim, que, si hi ha un accident de trànsit i la
Guàrdia Urbana hi ha d’acudir, necessita aquest tipus de material i el modernitzem, li torno
a explicar, no és que...l’alter, evidentment, és legítim, vostè explica les coses que van fer
però és que no té res a veure una cosa amb l’altra. Estem parlant de les competències que
té la Policia local i que necessita tenir eines i nosaltres li proporcionem. Jo crec que m’he
explicat clarament, no he intentat, ofès a ningú, és a dir, jo el que crec que, al final, als
debats, vostè s’ha sentit ofès però jo no crec que hagi dit res que sigui ofès, és explicar, de
la mateixa manera que ho fa vostè. Però jo en cap moment he dit cap, ni tan sols la CUP,
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està gravat i vostè dit que jo he mentit, és que no és veritat, és que jo no ho he dit, Sr. Ros,
ho ha dit vostè, ho ha dit vostè. Jo no hi he dit.
Sr. Ros:
Vale, vale.
Sr. Alcalde:
Sr. Enseñat, endavant.
Sr. Enseñat:
Sí, jo, per acabar, recollim les propostes fetes per les diferents forces polítiques,
benvingudes siguin les discrepàncies i el debat polític, que per això estem aquí. I agrair a
les forces polítiques que han recolzat la proposta de modificació del pressupost.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara, en aquest punt, sí que seria el moment de votar. Per tant, agrairia que
quedés prou explícit, si els hi sembla.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

Vots en contra

ERC-AM

Abstencions

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

14

3

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 14 vots a
favor del PSC (7), JxM (4), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) i C’s (1), 3 vots en
contra de la CUP (3), i 3 abstencions d’ ERC (3).
Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori
4.- Acceptació de les renúncies de la cessió d'ús de les parcel·les municipals
destinades a horts urbans i nova adjudicació
DICTAMEN
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Atès que el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 23 de maig de 2019, va
aprovar el Reglament regulador del règim d’ús dels horts urbans del municipi de Molins de
Rei, que es va publicar íntegrament en el BOP de Barcelona el 16 d’octubre de 2019
(Reglament, en endavant)
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1999, de 18 de novembre de 2019, es van
nomenar els membres tècnics de la Comissió de Valoració, d’acord amb l’art. 25 del
Reglament.
Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2043, de 25 de novembre de 2019, es va
aprovar la convocatòria de les cessions d’ús de les diverses parcel·les municipals
destinades a horts urbans.
Atès que el 14 de febrer de 2020 es va fer el sorteig públic per establir l’ordre de les
sol·licituds en cas d’empat, així com l’ordre de la futura llista d’espera.
Atès que, d’acord amb els arts. 25 i 26 del Reglament, la Comissió de Valoració, en sessió
de data 2 de març de 2020, va dictaminar sobre l’admissió de les sol·licituds presentades,
establint l’ordre d’assignació de les parcel·les per cadascun dels lots definits i la llista
d’espera per possibles vacants.
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 23 de juliol de 2020, va
adjudicar la cessió d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament de Molins de Rei, corresponents
a diverses parcel·les individuals de 50m2 situades a la finca amb referència cadastral
08122A012000030000YQ (polígon 12, parcel·la 3, del cadastre de rústega), de titularitat
municipal (“carrer de Felip Canalias, s/n”), exclusivament pel seu conreu agrícola i amb
destinació dels productes obtinguts a l'autoconsum, d’acord amb la proposta emesa per la
Comissió de Valoració, en el sentit següent:
LOT NÚMERO 1: DONES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
1
MIRAVET PUIG, ANNA
2
PALAU SEDÓ, LAURA
3
BENITEZ ARCE, AIDA RAMONA
4
TOUS FANDOS, ALBA
LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
5
CALPE RODRÍGUEZ, JORDI
6
SÁNCHEZ CAMPOS, SERGI
7
SÁNCHEZ TORRES, IAN
8
ARREBOLA CAMUS, OSCAR
9
POZO SOTO, MIGUEL ANGEL
10
MOLINS DIEZ, ALBERT
LOT NÚMERO 2: DONES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILADES
PARCEL·LA NÚM.
NOM
11
BUSTAMANTE ROJAS, DORILA LUCI
12
SOSA MATTO, PERLA
13
LAGUNA MENDEZ, MARIA NIEVES
14
BARRACHINA BONET, MARIA CINTA
LOT NÚMERO 2: HOMES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILATS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
15
GROS SABATER, FRANCESC XAVIER

NIF
8231-G
1370-E
0516-N
4031-V
NIF
5058-Z
9842-T
8506-K
4675-Y
7910-T
8049-N
NIF
4796-M
3004-F
1824-E
3747-N
NIF
2350-L
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16
VAOS MORALES, RAUL
17
FERREIRA FERNANDEZ, EDGAR MILCIADES
18
CALAF GARCIA, SERGIO
LOT NÚMERO 3: DONES JUBILADES
PARCEL·LA NÚM.
NOM
19
FERNANDEZ LEDESMA, ANA MARIA
20
DAMUNT VERNET, MARIA ISABEL
21
RUIZ GONZALEZ, ISABEL MARIA
22
CORREDERA VILLAMOR, CONCEPCIÓN
LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
23
RUIZ ALCARAZ, MIGUEL
24
BARRIGA MENDEZ, FRANCISCO
25
AZAR AHROUCH, HASSAN
26
PARICIO MARTINEZ, GONZALO
27
SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL
28
MOLINA MIRANDA, FRANCISCO
LOT NÚMERO 4: SERVEIS SOCIALS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
29
Pis social: c/Arada, 13, baixos 2a
30
DE LA FUENTE IZQUIERDO, ANTONIO
31
CASANOVA GUTIERREZ, ANTONIO
LOT NÚMERO 5: ENTITATS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
32
ASSOCIACIÓ GUEOPIC
33
ASSOCIACIÓ ENREDA'T PER LA DIVERSITAT

0372-R
1241-H
5158-P
NIF
1718-V
4503-L
1082-C
3900-W
NIF
0024-X
6832-L
4221-T
9269-X
0127-N
1362-P
NIF
--5066-R
3913-T
NIF
G-(...)0656
G-(...)0600

Atès que mitjançant el mateix acord, el Ple de l’ajuntament va aprovar definitivament la
llista d’espera en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en les
parcel·les d’horts, d’acord el sorteig públic de data 14 de febrer de 2020, en el sentit
següent:
LOT NÚMERO 1: DONES MENORS DE 35 ANYS
NO HI HA CAP
LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS
NÚM. ORDRE
NOM
1
SENDRA MOLINS, LLUC
2
DALMAU CEDÓ, DAVID
LOT NÚMERO 2: DONES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILADES
NÚM. ORDRE
NOM
1
PEDREROL TARGA, MIREIA
2
TORRES PEREZ, ENCARNACION
3
SEDÓ VIDAL, MARIA TERESA
4
FERNANDEZ MORALES, ANTONIA
5
VEGAS SALAZAR, MILAGROS
6
PLANCHUELO BARRABES, MARIA CARME
7
BRITEZ SUGASTTI, DIGNA
LOT NÚMERO 2: HOMES MAJORS DE 35 ANYS NO JUBILATS
NÚM. ORDRE
NOM
1
PALLICERA MALIVERN, XAVIER
2
CAPO DURAN, LORENZO
3
GESTI PEREZ, ROGER

NIF
3418-W
0574-S
NIF
8745-C
3326-X
4408-F
1829-N
2488-H
2847-C
2689-G
NIF
8901-P
6724-P
1708-S
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4
HERMOSO LLORET, JOSEP MIQUEL
5
MORILLA SERRANO, HECTOR
6
ARAUJO CASTRO, MANUEL
7
ABAS VALLS, JOSE MANUEL
8
MARISTANY HERRERIAS, OSCAR
9
EL GOURARI, ALLAL
10
CONTIJOCH DOMINGO, DAVID
LOT NÚMERO 3: DONES JUBILADES
NO HI HA CAP
LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS
NÚM. ORDRE
NOM
1
ORANTES ALVAREZ, ANTONIO MANUEL
2
ARREBOLA VALERA, JOSE
3
LOPEZ ESCOBAR, PEDRO
4
REVERTE CASTILLO, JOSE MANUEL
5
REVESTIDO PLAZA, VICENTE
6
JIMENEZ CHACON, FERNANDO
7
GONZALEZ FRANCO, FAUSTINO
8
MORILLAS NIEVES, LUIS
LOT NÚMERO 4: SERVEIS SOCIALS
NO HI HA CAP
LOT NÚMERO 5: ENTITATS
NÚM. ORDRE
NOM
1
ASSOCIACIÓ EVI (Espai de Vida Independent)
2
ASSOCIAL GLOCALSHARE

1876-X
7073-Z
5161-F
7953-W
9906-B
5904-G
6257-K

NIF
6794-W
0042-L
5303-B
1075-J
0946-D
6029-D
0555-T
3990-Q

NIF
G-(...)1911
G-(...)3665

Atès que, d’acord amb l’art. 26 del Reglament, aquesta llista d’espera es mantindrà en
vigor fins a l’obertura d’un nou procediment administratiu d’atorgament de cessions
municipals,
Atès que, d’acord amb el mateix art. 26 del Reglament, en el cas que quedin horts vacants,
s’ompliran amb els candidats del sexe oposat del mateix lot.
Vist la instància número 2020015138, de data 2 de setembre de 2020, presentada davant
del Registre general de l’Ajuntament pel senyor Sr. Gonzalo Paricio Martínez, mitjançant la
qual comunica la seva renúncia a l’ús de la parcel·la número 26, del lot 3, Homes Jubilats,
que el Ple de l’ajuntament li va adjudicar en data 23 de juliol de 2020.
Vist la instància número 2020015613, de data 10 de setembre de 2020, presentada davant
del Registre general de l’Ajuntament pel senyor Sr. Ian Sánchez Torres, mitjançant la qual
comunica la seva renúncia a l’ús de la parcel·la número 7, del lot 1, Homes menors de 35
anys, que el Ple de l’ajuntament li va adjudicar en data 23 de juliol de 2020.
Vist la instància número 2020016751, de data 23 de setembre de 2020, presentada davant
del Registre general de l’Ajuntament per la senyora Sra. Laura Palau Sedó, mitjançant la
qual comunica la seva renúncia a l’ús de la parcel·la número 2, del lot 1, Dones menors de
35 anys, que el Ple de l’ajuntament li va adjudicar en data 23 de juliol de 2020.
Vist la instància número 2020016997, de data 28 de setembre de 2020, presentada davant
del Registre general de l’Ajuntament pel senyor Sr. Francisco Barriga Méndez, mitjançant
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la qual renúncia a l’ús de la parcel·la número 24, del lot 3 Homes Jubilats, que el Ple de
l’ajuntament li va adjudicar en data 23 de juliol de 2020.
Vist l’art. 94 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques, segons el qual, tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o,
quan no estigui prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets; havent-se de fer
per qualsevol mitjà que permeti la seva constància.
Vist l’art. 5 del Reglament, segons el qual els adjudicataris, prèviament a la recepció de la
parcel·la, quedaran obligats a satisfer la quota establerta per les ordenances fiscals en
concepte d’utilització d’un bé públic, així com a ingressar una fiança retornable.
Vistos els arts. 28 i 29 del Reglament, que disposen que els adjudicataris hauran de recollir
el títol acreditatiu del seu dret, formalitzat, un cop rebuda la notificació de l’adjudicació i
constituïda la fiança establerta, i amb anterioritat a la data en què l’òrgan competent hagi
fixat com a inici de l’execució de la cessió d’ús.
Vist l’art. 214 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i l’art. 73 del Decret 336/1988,
de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), que
estableixen que la competència per acordar la cessió dels béns patrimonials és del Ple de
la Corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta.
Vist l’informe jurídic, de 9 d’octubre de 2020, i la nota de conformitat emesa per la
Secretària, el 13 d’octubre de 2020, d’acord amb els arts. 3.2 lletra c) i 3.4 del RD
128/2018, de16 de març, pel qual es regula el règim de funcionament dels funcionaris de
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Vist l’informe proposta a la Comissió Informativa de SIT signat per la Cap de l’Oficina
Administrativa de SIT en funcions en data 13 d’octubre de 2020 i per l’Assessora Jurídica
en la mateixa data.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 14 d’octubre 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.- ACCEPTAR les renúncies presentades davant de l’ajuntament en relació a la
cessió d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament de Molins de rei, corresponents a les 4
parcel·les individuals de 50m2 situades a la finca amb referència cadastral
08122A012000030000YQ (polígon 12, parcel·la 3, del cadastre de rústega), de titularitat
municipal (“carrer de Felip Canalias, s/n”), adjudicades pel ple de l’ajuntament en data 23
de juliol de 2020, en el sentit següent:
LOT NÚMERO 1: DONES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
2
PALAU SEDÓ, LAURA

NIF
1370-E
Pàg. 27/70

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

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 9/2020 DE 29/10/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
7
SÁNCHEZ TORRES, IAN
LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS
PARCEL·LA NÚM.
NOM
24
BARRIGA MENDEZ, FRANCISCO
26
PARICIO MARTINEZ, GONZALO

NIF
8506-K
NIF
6832-L
9269-X

Segon.- ADJUDICAR la cessió d’ús dels horts urbans de l’Ajuntament de Molins de Rei,
corresponents a les 4 parcel·les individuals de 50m2 vacants situades a la finca amb
referència cadastral 08122A012000030000YQ (polígon 12, parcel·la 3, del cadastre de
rústega), de titularitat municipal (“carrer de Felip Canalias, s/n”), exclusivament pel seu
conreu agrícola i amb destinació dels productes obtinguts a l'autoconsum, d’acord amb la
llista d’espera que l’ajuntament va aprovar definitivament en previsió de cobrir les possibles
vacants que es puguin produir en les parcel·les d’horts. en el sentit següent:
LOT NÚMERO 1: HOMES MENORS DE 35 ANYS
PARCEL·LA NÚM
NOM
7
SENDRA MOLINS, LLUC
2
DALMAU CEDÓ, DAVID

NIF
3418-W
0574-S

LOT NÚMERO 3: HOMES JUBILATS
PARCEL·LA NÚM
NOM
26
ORANTES ALVAREZ, ANTONIO MANUEL
24
ARREBOLA VALERA, JOSE

NIF
6794-W
0042-L

Recordar als adjudicataris que si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en l’apartat
anterior o deixen de ser-hi destinats, revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de
l’Ajuntament, el qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i els perjudicis causats i
el del detriment experimentat pels béns.
Tercer.- ACORDAR que, per a les futures possibles renúncies de les parcel·les individuals
de 50m2 situades a la finca amb referència cadastral 08122A012000030000YQ, la cessió
d’ús als candidats del llistat de vacants s’entendrà aprovada en virtut de l’acord de Ple de
23 de juliol de 2020. En aquests casos, serà necessari decret d’alcaldia que acordi la
cessió individual al candidat corresponent i la posterior formalització de la mateixa.
Quart.- PUBLICAR la relació de les noves adjudicacions al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
a la seu electrònica, d’acord amb l’art. 27 del Reglament.
Cinquè.- REQUERIR als adjudicataris de les cessions d’ús de les parcel·les destinades a
horts urbans, d’acord amb l’art. 5 del Reglament, per a que, en el termini de 15 dies hàbils,
dipositin una fiança retornable de 100€.
Sisè.- FORMALITZAR cada cessió d’ús en document administratiu, un cop efectuat
l’ingrés de la fiança requerida i abans de la data en què l’òrgan competent fixi com a inici
de l'execució de la cessió d’ús. A aquests efectes s’autoritza a l’alcalde per a la
formalització del document de cessió d’ús, que determinarà, així mateix, la data del seu inici.
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Setè.- PRACTICAR, en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte, els tràmits
següents:
- NOTIFICACIONS als interessats.
- COMUNICACIONS INTERNES: als departaments de Rendes, de Serveis Jurídics i
de Custòdia de l’Entorn.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara passaríem i canviaríem d’Informativa, passaríem a la Informativa de l’Àrea de
Sostenibilitat i Territori amb el punt 4 de l’ordre del dia que diria així: l’acceptació de la
renúncia de la cessió d’ús de les parcel·les municipals destinades a horts urbans i una
nova adjudicació i faria la defensa d’aquest punt, l’explicació, el Sr. Àlex Herrero.
Endavant.
Sr. Herrero:
Presenta el punt 4.
Sr. Alcalde:
Moltíssimes gràcies. Obriríem el torn d’intervencions. No n’hi ha cap d’intervenció pel xat.
Entenc que, al final, com saben, aquest és un punt que ve a continuació de l’adjudicació
que es va fer de l’entrega de les primeres 33 parcel·les d’aquesta primera fase d’horts
urbans. Doncs, si no hi ha cap més intervenció, si els sembla, passaríem a la votació
d’aquest punt. Votació del punt 4.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
Pàg. 29/70
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 9/2020 DE 29/10/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

5.- Rectificació error material acord aprovació bases que regulen la subvenció de
l'Ajuntament de Molins de Rei a la compra de bicicletes elèctriques
DICTAMEN

Atès que, mitjançant acord núm. 9 del Ple de la Corporació, celebrat el 30 de
setembre de 2020, es van aprovar inicialment i, si s’escau, definitivament 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 i per un import màxim de 15.000€ (Bases, en endavant)
Atès que el punt segon de l’acord esmentat disposa que el termini per a la
presentació de sol·licituds d’adhesió de les entitats col·laboradores començarà a
comptar a partir de la publicació definitiva de les Bases al BOPB i al web municipal
de l’Ajuntament. La data de finalització del termini serà el 20 de novembre de 2020.
Atès l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP), que disposa que les administracions públiques
podran, així mateix, rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Vist l’Informe Proposta emès per la Cap en funcions de l’Oficina Administrativa de
SIT en data 20 d’octubre de 2020.
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 20 d’octubre 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.- RECTIFICAR l’error material del punt segon de l’acord núm. 9 del Ple de
la Corporació, celebrat el 30 de setembre de 2020, en els següents termes:
- Allà on diu: 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 el 20
de novembre.
- Ha de dir: APROVAR el termini per a la presentació de sol·licituds d’adhesió
de les entitats col·laboradores, a comptar a partir de l’aprovació definitiva de
les Bases, que tindrà lloc a partir del dia hàbil següent a la finalització del
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termini de presentació d’al·legacions i/o reclamacions (16 de novembre). La
data de finalització del termini serà el 25 de novembre.
Segon.- PUBLICAR aquest acord al web municipal de l’Ajuntament i al BOPB. Així
mateix, la referència de l’anunci de publicació s’haurà d’inserir en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC).
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 5 de l’ordre del dia que és la rectificació de l’error material de l’acord de
l’aprovació de bases que regulen la subvenció de l’Ajuntament de Molins de Rei a la
compra de bicicletes elèctriques i també faria, en condició d’una altra regidoria, per això,
l’explicació el Sr. Àlex Herrero. Endavant.
Sr. Herrero:
Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidor. Entenc que en aquest punt tampoc hi ha, de moment, cap paraula
demanada. Entenc que no hi ha cap dubte. Doncs, igual que en l’anterior punt, si els
sembla, passaríem a la votació. Votació del punt 5.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

VOTACIÓ:
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat
dels membres presents.
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Comissió Informativa de l’Àrea de l’Àrea de Serveis a les Persones
6.- Aprovació aprovar l’adhesió al manifest del consell consultiu de la gent gran del
baix llobregat amb motiu de l’1 d’octubre, dia internacional de les persones grans
DICTAMEN
Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat i en motiu del dia Internacional de les
persones grans, l’1 d’octubre, fan la proposta d’adhesió al manifest següent:
“Manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat amb motiu de l’1
d’Octubre, dia Internacional de les persones grans”
Enguany fa 30 anys de la proclamació per part de Nacions Unides, de l´1 octubre com Dia
Internacional de les Persones Grans, amb l’objectiu de difondre una imatge positiva de
l’envelliment i situar a les persones grans al centre d’interès mundial per un dia.
Avui aquest centre d’interès mundial està situat en la pandèmia del Covid-19, i les
persones grans són l’epicentre d’aquesta pandèmia, essent qui esta patint els efectes mes
greus.
L’esclat de la pandèmia va desbordar la capacitat dels serveis socials i sanitaris d’arreu del
món. Des de l’1 de març al 10 de setembre han perdut la vida per Covid-1al Baix Llobregat
1.506 persones, de les quals 1.417 tenien 65 anys o més, i d’aquestes, 726 vivien en una
residència. Per tant, gairebé la meitat de les les morts per Covid-19 al Baix Llobregat
corresponen a persones que vivien en residències.
La falta de control a les residències de gent gran esclatat evidenciant la precarietat,
fragilitat i abandonament, tant de les persones que hi viuen com del personal que hi
treballa, una activitat lucrativa, perquè el preu és inassumible.
El fet que les persones grans estiguem patint els efectes més greus de la pandèmia no ha
comportat una resposta unànime de tota la societat, sinó que per desgràcia s’han
generalitzat missatges discriminatoris i deshumanitzadors que exclouen i discriminen per
motiu d’edat, una greu vulneració dels nostres drets, que també s’ha produït en altres
drets bàsics, com per exemple el dret a una assistència sanitària de qualitat , respectuosa i
professional. Molts Centres d’Atenció Primària estan tancats, i amb els que estan oberts es
gairebé impossible contactar o rebre l’atenció necessària per manca de mitjans i sobretot
professionals.
Per tot plegat , avui dia 1 d’octubre volem dir que les persones grans som essers humans,
ciutadans i ciutadanes que formen part de la societat de les mateixes condicions que la
resta, i que no ho som menys per l’edat que tinguem.
Reivindiquem un canvi de model en la gestió, control i funcionament dels centres
residencials, i centres d’atenció a les persones grans, com a servei bàsic de vital
importància per a la nostra societat. La soledat i aïllament de les persones que hi
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resideixen està comportant greus conseqüències per a la seva salut, tant al nivell físic com
a nivell psicològic.
Reivindiquem també el paper cabdal que hem desenvolupat i que encara desenvolupem
en aquesta societat i demanem un tracte digne, amb respecte als nostres drets humans,
molt especialment en l’àmbit sanitari i l’atenció social.
Per últim, voldríem tenir un record per a totes les persones que han perdut la vida enguany
i també per a les seves famílies, així com per a totes aquelles estan patint el Covid-19
actualment, i manifestem el nostre agraïment i reconeixement a les persones que
contribueixen amb la seva tasca, a que el final d’aquesta pandèmia estigui cada dia mes a
prop.
Moltes gràcies i visca la gent gran!
Baix Llobregat, octubre 2020
Per tot el que ha estat exposat, es sotmet a dictamen de la Comissió Informativa Àrea de
Serveis a les Persones la proposta d’adopció al Ple de la Corporació dels acords següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR l’adhesió al “Manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran
del Baix Llobregat amb motiu de l’1 d’Octubre, dia Internacional de les persones
grans”.
SEGON.- Donar difusió d’aquest acord al web municipal i als mitjans de comunicació.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat..
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
ara passaríem, en aquest cas, de comissió informativa, passaríem a la Comissió
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones amb el punt 6, aprovar l’adhesió al
manifest del Consell Consultiu de Gent Gran del Baix Llobregat amb motiu de l’1 d’octubre,
Dia Internacional de les Persones Grans. Fa l’explicació d’aquest punt la regidora de la
Gent Gran, la Sra. Jessica Revestido. Endavant.
Sra. Revestido:
Presenta el punt 6.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidora. Obriríem el torn d’intervencions. Si no m’equivoco, la Sra. Aroca
és d’abans, per tant, en aquest cas, començaria aquest torn d’intervencions per la Sra.
Estefania Castillo. Endavant.
Sr. Castillo:
Bon vespre a totes. La CUP ens sumarem a l’adhesió del manifest i volem fer-ho llegint el
compromís nacional que vam fer-nos arribar des de la CUP Nacional en forma de carta i va
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dirigida als nostres avis i àvies. Estimats avis i àvies, després del COVID-19 és possible
que mai més res sigui igual, i que haguem de reconstruir un país que aguantarà la fragilitat
de la soledat, la pobresa i la tristesa com si fos de vidre. Però si alguna cosa tenim de la
nostra part, és la vostra memòria, la certesa col·lectiva d’haver sobreviscut. Sobreviscut a
la por d’una derrota que no ha tingut justícia, a la llarga nit del franquisme, a una transició
malgirbada i a un capitalisme ferotge. I vosaltres sou, en essència, història viva d’aquesta
resiliència. Com ho vau fer amb la llengua quan s’havia de parlar d’amagat, a la que sense
preguntar i a vegades ni tan sols parlar, vàreu mimar i protegir com si d’un tresor es
tractés. Sou la ploma que escriu allò que els tribunals mai no han volgut jutjar, sou la
música de la resistència silenciada, sou la paciència soterrada d’una esperança mai
perduda, sou les que ens heu educat amb amor i valors del comú, sou qui ens ha fet
dinars, sopars i berenars com a mostra de l’amor senzill, sou les incondicionals que mai
jutgen, sou les de l’ètica de la vida petita i això no pot cabre en estadístiques, ni en
poblacions de risc, ni en morts evitables com si fóssiu números buits de vida, com si es
pogués prescindir de qui tant ens han ensenyat, com si la misèria d’uns serveis públics
amputats que avui no us poden cuidar no fos una qüestió d’Estat. Per nosaltres, sou
memòria i, per tant, futur. Un demà que s’haurà d’escriure amb una premissa cristal·lina:
som, perquè vosaltres vau ser. I portem a la mirada tot allò que en ensenyàreu entre
estovalles amb pessics de pa de dinar i tardes perdudes d’entreteniments domèstics amb
la televisió de fons. Estimats avis i àvies, ens comprometem a sortir d’aquest malson
juntes, ens comprometem a passar comptes amb els responsables d’aquesta mala gestió
que us fa prescindibles, ens comprometem a que vosaltres sempre tingueu un racó allà on
siguem, ens comprometem a que mai més sigueu una estadística en una residència fosca,
ens comprometem a que la vida pugui ser viscuda per a totes les edats i que els somnis es
conjuguin en col·lectiu, ens comprometem a no rendir-nos malgrat la incertesa. Estimats
avis i àvies, ens comprometem amb vosaltres. Merci.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula la Sra. Núria Garriga. Endavant.
Sra. Garriga:
Bon vespre una altra vegada. No entenem per què presentem aquesta adhesió al ple
d’octubre quan fa gairebé un mes de la celebració del Dia Internacional de les Persones
Grans. [Inintel·ligible, 00:55:57] tenint en compte que se celebra el dia 1 d’octubre, potser
hauria estat més convenient presentar-la al ple del mes de setembre. Volem recordar que
les persones grans sempre han estat el suport econòmic i de cura en els moments més
difícils. Ho van fer quan eren joves i ho tornen a fer ara que ja són grans. La nostra societat
no acaba de ser justa amb el col·lectiu de la gent gran perquè tendeix a invisivilitzar-los o a
“precar-los”. Moltes famílies amb criatures sort en tenen del suport d’avis i àvies que tenen
cura dels nets i netes quan els progenitors ho necessiten. Moltes famílies compten amb
ells cada dia, de dilluns a divendres, i, tal com deia abans, en època de crisi, a la nostra
casa el suport econòmic de la gent gran ha estat clau en el sosteniment de les economies
precàries dels més joves. Hem de reivindicar l’experiència de la nostra gent gran, tot el que
han fet i fan per les famílies i per la societat en general. El que anomenem tribus ancestres
encara atorguen gran valor a les persones grans, tenen en compte el seu [Inintel·ligible,
00:57:08] i la seva opinió. La nostra societat, sovint excessivament tecnificada, sembla que
ha perdut el rumb més humà, si no domines les noves tecnologies i les xarxes socials ja
passes a ser ciutadana de segona. No veieu que això és aberrant, que és totalment injust?
Les tecnologies, sí i al servei de les persones. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya
aprofitem aquest espai de reflexió per reconèixer la vàlua d’aquest col·lectiu i per
reivindicar el seu lloc a la nostra societat. I ara, centrant-nos en el projecte de la nova
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residència, demanem al Govern que tingui cura del model, Esquerra Republicana de
Catalunya ja ho ha dit, escrit i publicat en altres ocasions, la nova residència ha de néixer i
créixer amb vocació de servei públic. Volem una residència ben planificada i que contempli
totes els aspectes estructurals, organitzatius, assistencials i ambientals, que sigui
trencadora i que s’allunyi el model antic actual on domina el caràcter assistencial vertical.
Volem fer un pas cap a un model d’acord amb el paradigma ACP, atenció centrada en la
persona, reflex de les noves tendències molt desenvolupades en països com Dinamarca,
Alemanya, França, Finlàndia, etcètera. Després dels estralls de la pandèmia a la gent gran,
no podem badar. Per tot el que hem exposat avui i com no pot ser d’altra manera, el grup
municipal d’Esquerra Republicana Acord Municipal Molins de Rei votarem a favor
d’aquesta adhesió. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn que també ha demanat, la Sra. Ana Aroca.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo crec que els companys, les companyes ja ho han dit gairebé tot, és molt bella
la carta que ha llegit la companya Estefania perquè és cert, el drama que s’ha viscut i que
espero i desitjo, però no tinc molts esperança, que no es torni a viure ara aquest hivern a
les residències d’aquest país, això jo crec que no ens ho hem de treure del cap mai, mai,
perquè aquesta gent que estem dient que és la gent que s’ha, que ens ha criat, que ha
estat amb nosaltres, que ha cuidat els nostres fills que són els nostres grans, els hem
abandonat i els hem abandonat a les residències i els hem deixat morir i això és un drama
increïble. Va ser la primera recomanació que va fer Nacions Unides cap a l’estiu, va ser “si
torna una situació com la hem viscut fins ara, si us plau, no abandoneu a la gent gran que
està a les residències”. No només no els vam medicalitzar, tampoc els vam permetre rebre
visites, van morir sols, van morir sols i crec que és una de les situacions més dramàtiques
que ens hem trobat en els darrers anys i que, torno a dir, espero i desitjo que no torni a
passar. Jo crec que tots tenim molt clar en aquesta Sala de Plens el que està bé i el que
està mal i el que significa per tots nosaltres la nostra gent gran i quines cures mereixen i,
per tant, jo crec que els desig que acabo d’expressar es fa extens a tota la Sala de Plens.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, sí, Sra. Aroca. Moltes gràcies. Ara seria el torn del Sr. Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Moltes gràcies. Jo també m’afegeixo al comentari que ha fet l’Ana Aroca de l’escrit de
l’Estefania de la CUP que també m’ha agradat molt. Des de Molins en Comú també
votarem a favor de l’adhesió i el que demanem a totes les forces polítiques que
representem en aquest ple és que passem dels manifestos, de les bones paraules i de
llegir aquestes coses a dotar adequadament els recursos públics per fer front a la cura i al
“cuidado” de les persones grans. Durant aquesta època, potser, pel que he viscut en
primera persona, realment, la situació de les persones que estan ingressades en centres
sociosanitaris o en centres residencials, a part de la soledat, a part de ser víctimes directes
d’aquesta pandèmia, s’ha denotat una falta de recursos, una falta de sensibilitat cap a
aquestes persones, una falta de realment no considerar-les com un número, com una cosa
que es podia traslladar, es van traslladar a persones de centres sociosanitaris cap a hotels
per poder deixar espai. Crec que, com a societat, hauríem de fer una reflexió sincera i
profunda de què és el que volem per la nostra gent gran, què és el que volem quan
nosaltres arribem a ser grans i, realment, dedicar recursos, dedicar recursos públics, deixar
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de privatitzar coses que han de ser públiques i fer un esforç perquè la gent gran visqui amb
qualitat de vida. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha...sí, la Sra. Laia Cassauba també demana la paraula ara,
finalment.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gràcies. Hablar de los abuelos nunca es algo fácil, nuestros abuelos no son solo nuestros
abuelos, a veces, en algún caso, son padres, son nuestros amigos, son nuestros
confidentes, son aquellos que se quedaban con nosotros cuando nuestros padres no
sabían dónde dejarnos, son aquellas personas que no nos juzgan, que nos acompañan,
que nos han llevado al parque, que nos dan dinero a escondidas, que nos compran
chuches cuando nuestros padres piden por favor que no se haga. Creo que se valora muy
poco a menudo lo que es un abuelo porque un abuelo es tantas cosas que, si no los
cuidamos, al final vamos a perder algo que es una de las cosas más importantes y más
bonitas que podemos tener. Así que por estos motivos nosotros votaremos a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si vol afegir alguna cosa la regidora ponent.
Sra. Revestido:
Sí, només agrair a tot el Consistori per l’adhesió. Només explicar que, com deia la
companya d’Esquerra de per què no hem presentat aquest punt al setembre, ho vaig
explicar a la Comissió informativa, ho torno a fer ara, el manifest ens va arribar la tarda
d’abans del ple de setembre i per motius de tramitació ho vam decidir presentar al ple
d’octubre. Ens hagués també agradat explicar les activitats que s’estaven iniciant amb gent
gran a l’octubre però, justament quan es van iniciar, la primera o la segona setmana
d’octubre, van començar les restriccions per part del Govern de la Generalitat i es van
haver d’aturar. Ens quedarem simbòlicament amb l’adhesió a aquest manifest i seguirem
treballant perquè la nostra gent gran, un cop tornem a la normalitat, pugui veure’s en
millors condicions. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a l’aprovació d’aquest manifest. Votació punt 6.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

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

C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES
7.- Qüestions sobrevingudes
No n’hi ha
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem ara a l’apartat de les qüestions sobrevingudes amb el punt 7 de l’ordre del dia,
Qüestions sobrevingudes, no n’hi ha cap i no en quedava cap pendent.

D – MOCIONS
8.- Moció del grup Socialista de Molins de Rei per reclamar ajudes al govern de la
Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi.
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MOCIÓ
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les
decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i
efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència sanitària provocat per la COVID-19.
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal acompanyar
les decisions que els estaments públics competents creguin oportuns. Tenim un objectiu
compartit, siguem govern o siguem oposició que és l’acabar amb aquesta pandèmia.
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de
locals de restauració durant com a mínim 15 dies, tindran una clara afectació per a
l’economia local, i en especial molt important al sector de la restauració del nostre municipi.
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures preses pel
Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, graduació i planificació, i
el que és més important quan i com es pensa compensar el sector de manera directa i
immediata: la quantitat anunciada fins ara (40 milions d’euros) és del tot insuficient per a
cobrir les despeses de tancament d’un sector tant important per a l’economia local. És la
nostra obligació denunciar aquest fet on qüestionem la manca de gestió en aquest sentit.
Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest 2020
ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons extraordinaris no
reemborsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de dèficit suspenent les regles fiscals
per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament s’ha disposat al Govern de prioritzar i
adaptar els recursos pressupostaris per lluitar contra la pandèmia.
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat juny es
va presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para la reducción del
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de tècnics constituït per
l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola en col·laboració amb la Federació Nacional
d’Empresaris d’Oci i Espectacles d’Espanya, i consensuat con l’Associació Espanyola de
Serveis de Prevenció Laboral entre altres entitats del sector i amb els sindicats CCOO i
UGT; tot això coordinat per la Secretaria d’Estat de Turisme, les Comunitats Autònomes i
la FEMP.
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures
destinades a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en
l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels focus
detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les directius i
recomanacions establertes. En aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn ja va reclamar a
les comunitats autònomes ajudes. I el Govern de l’Estat ja va actuar, facilitant a aquest
sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del PROCICAT
més sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades alhora que s’ha
compromès a una partida d’ajudes al sector de la restauració i el comerç però sense
encara concretar-les.
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Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de disposar
d'una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui real i efectiu, i a fons
perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal
contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades en aquests
sectors.
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris d'aquest
sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el tancament de l'activitat
al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves mesures tornen a veure com
han d'abaixar persianes.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Molins de Rei sol·licita al
Plenari l’adopció dels següents acords:
Primer: Manifestar i instar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de la Generalitat
al sector de la restauració i el comerç, (com per exemple el sector de les esteticiens) són
del tot insuficients per poder sobreviure i compensar el cost obligat del seu tancament, i
que aquestes siguin ajudes immediates a fons perdut i directament vinculades a poder
pagar lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis
i empreses relacionades amb aquests sectors.
Segon: Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat d’aplicació
de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que
afecti als sectors de la restauració, comerç i oci sigui abans del tot consensuada amb
representants, associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva, i
proporcionada aplicació.
Tercer: Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions
municipalistes FMC i AMC.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Per tant, passem al grup de les mocions amb el punt 8 e l’ordre del dia que és la moció del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per reclamar ajudes al Govern de la
Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i comerç del municipi i fa la pròpia
lectura i explicació d’aquesta moció el Sr. Pep Puiggarí. Endavant.
Sr. Puiggarí:
Presentació del punt 8.
Sr. Alcalde:
Si volen afegir alguna cosa, més enllà d’entrar al debat, els portaveus dels dos grups que
també han fet aportacions a la moció i que, per tant, la presenten conjuntament. Ho poden
fer ara o ho poden fer al mig del debat, també. Com considerin. Ho fan després, doncs,
aleshores, veig que...perdonin però estava també llegint una altra cosa. Els responc
perquè el regidor ponent estava llegint la moció i no ha vist l’activitat que hi havia al xat. És
veritat que el fet que hagin proposat aquests dos grups, s’ha incorporat un punt més que
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és detallar aquest pla que, en qualsevol cas, és el que ha llegit ara mateix el regidor i, per
tant, espero que durant el debat es puguin clarificar els dubtes que hagin pogut sortir a tal
efecte. Però, més enllà d’això, veig que hi ha un ordre d’intervencions demanades que, si
no m’equivoco, primer és el Sr. Carles Ros, després seria el Sr. Quim Llort, després seria
la Sra. Laia Juarros i després la Sra. Laia Cassauba. Per tant, endavant.
Sr. Ros:
Bon vespre a tothom que ens estigui escoltant. Primer de tot, això que comentaves, Xavi,
nosaltres no hem vist les modificacions que ha patit aquesta moció, d’escoltar-ho així, a
més, crec que el ponent ha dit que era un resum, no em consta, però, bé, entenc que són
menors...
Sr. Puiggarí:
He resumit el text, no els acords.
Sr. Ros:
En tot cas, com a CUP, que quedi dit que donem ple suport al comerç, que entenem que
és una època duríssima que li està tocant viure al comerç de Molins de Rei i del món en
general, podríem dir directament, especialment, potser, al de l’hostaleria perquè és una
part del comerç que precisament es dedica a que les persones ens puguem trobar,
puguem compartir moments, puguem degustar plats, puguem compartir temps, espai i
proximitat entre les persones i, precisament, és el que la pandèmia aquesta ens està
requerint que no fem i ho està pagant amb el seu tancament. I és cert que els governs no
estan a l’alçada, segurament, de les necessitats que aquest sector i molts d’altres sectors
comercials necessiten. I ho dic així perquè són tots els governs els que no estan a l’alçada,
segurament, no només la Generalitat i creiem, com a CUP, que aquesta moció és altament
partidista. És una moció que ve a criticar la Generalitat perquè no fa...bueno, no sé, la
Generalitat va prendre la mesura dels bars d’avançar-se al problema que hem vist tots que
era real, aquesta moció critica fortament el que va fer la Generalitat i que ara està fent la
resta del món pràcticament, simultàniament, i, en canvi, l’únic que fa aquesta moció és fer
veure que el Govern d’Espanya ho està fent tot bé. Ho sentim, la CUP discrepem
radicalment amb la lectura d’aquesta moció que el Govern espanyol ho està fent tot bé.
Espanya ha sigut el pitjor país on més ha impactat la crisi a tota Europa, per tant, molt bé
no s’ha fet. És el país on sembla que l’impacte econòmic serà més gran de tota Europa,
per tant, molt bé el Govern de PSOE i Podemos no ho haurà fet. Llavors, creiem que una
mica d’autocrítica en totes aquestes coses hauria d’haver-hi. Fins i tot actualitzant el propi
redactat de la moció, no sé si s’actualitza amb aquestes esmenes que heu dit però crec
que no, la responsabilitat davant la pròpia hostaleria que diu el propi redactat que té el toc
de queda aplicat a nivell estatal, per tant, s’hauria de mencionar que el Govern estatal de
l’Estat espanyol fa també mal a l’hostaleria a la mateixa lectura que s’està fent en aquesta
moció. Creiem que aquesta moció és una moció, com dèiem, altament partidista o d’una
part, en tot cas, que vol fer veure que un govern és el bo i l’altre és el dolent. Creiem que hi
ha molt a criticar, no està el pati potser tampoc per anar a fent aquestes donades de nota
de que uns ho fem superbé i altres ho feu supermalament, no compartim aquesta lectura
com a CUP. Vam estar parlant si la nostra estratègia seria fer un seguit d’esmenes sobre
aquesta moció que heu presentat o directament fer aquesta intervenció una mica més
dura. Hem acabat acordant que no podíem canviar l’enfoc de la moció perquè era un enfoc
molt clar el que se li havia donat inicialment i la nostra lectura com a CUP és que, en tot
cas, hauria d’haver estat una moció molt més realista, molt més sincera, molt més humil
que aquesta moció que se’ns va plantar d’inici i, per tant, creiem que la nostra estratègia
no era esmenar-la i millorar-la sinó directament votar en contra que és el que farem aquí,
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precisament perquè fa veure que la Generalitat és la dolenta de la pel·lícula i quan l’Estat
espanyol és l’Estat sobirà, la Generalitat no és sobirana, no té autoritat sobre l’estat
financer de la més alta instància, en tot cas. És l’Estat qui té més eines, precisament, per
poder combatre els problemes del comerç i l’hostaleria que manifesta aquesta moció, per
tant, és l’Estat espanyol qui és en màxima instància el màxim responsable que aquestes
coses funcionin, per tant, no es pot espolsar la responsabilitat i llençar-li a la Generalitat
quan l’Estat és, en un país, en un estat sobirà, l’Estat espanyol és qui té el màxim poder. I,
en tot cas, creiem, precisament, que aquesta moció no està dient coses que hauria d’estar
fent l’Estat espanyol. On està la suspensió de les hipoteques de les persones que s’estan
quedant sense feina i on s’estan quedant els propis comerços i l’hostaleria sense aquestes
hipoteques? On està la suspensió de lloguers que haurien d’estar oferint l’Estat a tota
aquest sector? Aquesta moció no en feia referència en el seu moment i creiem que manca
tot això i, per aquest alt component partidista o sectorial d’aplaudir el Govern de l’estat i
criticar tan fortament la Generalitat, la CUP votarem en contra perquè creiem que no és
prou humil.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Quim Llort, endavant.
Sr. Llort:
No, té la paraula la Laia.
Sr. Alcalde:
Ah, val. En qualsevol cas... Ah! d’acord, d’acord, la Laia. Laia Juarros, endavant.
Sra. Juarros:
Sí, he demanat torn al xat. Bé, no sé, jo volia dir que, al principi de la moció, demanàveu
col·laboració entre el Govern i l’Oposició i, en canvi, en aquest text jo veig moltes
exigències i està plantejat com un atac al Govern de la Generalitat i, evidentment, aquesta
no és una manera de col·laborar. Només començar la moció, es critica la manca de
previsió per un fet que era totalment imprevisible com és una pandèmia mundial o potser el
Govern tenia previst que passés una cosa així? Bueno, li ha costat i hem hagut d’esperar
una segona onada perquè passés però sí que és veritat que, gràcies a la pressió dels ens
locals, el Govern espanyol ha acabat flexibilitzant la fiscalitat dels ajuntaments, cosa que
celebrem. Llavors, el Partit Socialista que forma part del Govern municipal emprendrà
noves mesures per ajudar el sector de la restauració o es limitarà a demanar diners a la
Generalitat? A part, la moció critica la falta de concreció en les ajudes anunciades per la
Generalitat però només fa falta consultar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per
veure que estan les bases publicades des del 20 d’octubre i això us sembla poca
concreció? Com dèiem abans, els ajuntaments tenen més flexibilitat fiscal i ja hi ha unes
bases concertes elaborades pel Govern de Catalunya per ajudar els sectors de la
restauració i els centres d’estètica. Per tant, instem a l’Ajuntament a seguir l’exemple de la
Generalitat i fer un esforç, si és necessari, per complementar aquestes ajudes des de
l’àmbit municipal. Nosaltres, des que estem en aquesta situació tan complicada, hem
apostat des del primer moment per ajudar els sectors més afectats i, per aquest motiu,
volem traslladar tot el nostre suport als treballadors de l’àmbit de la restauració i dels
centres d’estètica. Estem d’acord que, potser, 48 milions d’euros són insuficients tot i que,
avui mateix, el vicepresident Aragonès ha anunciat una ampliació de 50 milions i ens
agradaria que la Generalitat disposés de més fons per ampliar aquestes ajudes. Ara, el
Govern de Catalunya pot emprendre noves mesures de contenció però l’estat d’alarma no
ha anat acompanyat de mesures econòmiques compensatòries per part de l’Estat. En
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resum, no entenem com és que, per una banda, se’ns demana col·laboració a nivell local i,
per l’altra, se’ns presenta una moció que deixa entreveure que hi ha gent que ja està
pensant de cara a les eleccions del 14-F. Per tant, en tant que entenem que la moció és
partidista i no volem formar part d’aquesta precampanya, votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Laia Cassauba, endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Yo, al contrario que mis otros dos compañeros, nosotros sí que estamos a favor y
compartimos los puntos que se plantean, los acuerdos de esta moción. No negamos que,
obviamente, el Estado español tampoco es que se esté luciendo, obviamente. Es una
situación muy difícil pero, aun así, animo a los señores de la CUP i de Esquerra a que
presenten una moción criticando al Estado español, si así lo desean. En todo caso,
nosotros votaremos a favor ya que creemos que son sectores que son los que más están
sufriendo, son los que no van a llegar a fin de mes, son los que van a tener que cerrar sus
negocios que es lo que da de comer a sus familias y, por lo tanto, estando de acuerdo en
lo que se propone y en los acuerdos que se plantean, nosotros sí que votaremos a favor.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, Sr. Ramon Sánchez, ara es el seu torn.
Sr. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Jo, una miqueta, en la línia del que han comentat els dos regidors, tant el
Carles Ros com també la Laia, doncs, crec que aquesta és una moció que posa o que
diferencia entre els bons i els dolents, entre aquells que ho fan bé i aquells que ho fan
malament. Malauradament, aquest no és l’estil que ens agradaria en un moment en què la
pandèmia ens afecta a tots, aquí no hi ha malalt bons i malalts dolents, aquí hi ha malalts i,
per tant, gent que ho passa malament i el món de la restauració, el món dels centres
d’estètica, el món de l’empresa, el món del petit comerç, doncs, evidentment, ho estan
passant malament i, per tant, és un moment en què tots els estats, tots, hauríem de
prendre consciència de la situació en la que estem. Jo crec que, en aquest sentit, i abans
també la Laia ho comentava, la Laia Juarros ho comentava que deia “el Govern ha
flexibilitzat la regla de la despesa”, bueno, ho podia matisar que gràcies a la implicació del
món municipalista que va tenir un paper important de desenvolupar, de fer, de prendre
consciència en el Govern de l’estat que la regla de la despesa s’havia de flexibilitzar.
Evidentment, podríem parlar en aquest sentit dels 16 mil milions d’euros que cada any
Catalunya li prenen o que se’n van i no tornen i que, per tant, es dediquen a polítiques
d’altres comunitats autònomes i que, per tant, no els tenen els catalans i catalanes que els
generen amb el seu esforç, amb el seu treball i se’n van cap a altres comunitats
autònomes a poder-los gaudir, quan, si tinguéssim tots aquests diners, doncs,
possiblement podríem destinar molts més diners a tots els catalans i les catalanes. També
podríem parlar de de les inversions no executades per part de l’Estat espanyol en tot el
nostre país. És evident la falta de previsió de l’Estat espanyol a l’hora d’executar totes les
inversions. I, si entrem en el quid de la qüestió, podríem parlar que, per exemple, de la
primera onada de la pandèmia els 3.500 milions d’euros que la Generalitat es va gastar
amb tot l’efecte de la Covid en tot el món sanitari, de moment, per part de l’Estat, d’aquest
meravellós govern progressista, el més progressista de la història, de moment, només ens
han arribat 1.600 milions. Per tant, ja tenim 2.000 milions d’euros de dèficit d’uns serveis
que estan traspassats a la Generalitat de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya té un
dèficit, en aquest sentit, d’aquests 2.000 milions d’euros del que ha suposat la primera part
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de l’onada de la pandèmia. En aquest sentit, podríem parlar dels fons que han de venir
d’Europa, aquest 79.000 milions d’euros que han de venir d’Europa, que entenc que l’Estat
espanyol és qui decideix qui els rep, com els rep i en quina quantitat i, per tant, aquí sí que
ens agradaria saber o voldríem saber quina és la part que tindrà la Generalitat de
Catalunya com a un dels motors importants de [Inintel·ligible, 01:23:00] del nostre país
perquè hauríem de ser una de les parts importants que arribessin aquesta inversió
projectada d’Europa, aquesta definició, aquests diners que venen d’Europa, que l’Estat té,
en teoria i a la pràctica, la manera de decidir qui i com i on van destinats aquests projectes
quan hauria de ser la Generalitat qui tingués també aquesta capacitat de decidir en qui i
com es gastaran els diners perquè, en aquest sentit, estem convençuts que aquests diners
aniran a ajudar a les grans empreses, als amics del Sr. Florentino que, en definitiva, són
les grans empreses i això no és el que volem pel nostre país. La Generalitat hauria de ser
qui hauria de determinar que aquests diners vagin destinats al comerç, al petit comerç, a
les pimes, que són en definitiva el nostre gran teixit empresarial del nostre país. Per tant,
aquest hauria de ser el projecte on haurien d’anar destinats els nostres diners. I entenem
que, avui, per exemple, també, l’Estat espanyol ja ha avalat aquest acord de pagar aquests
1.350 milions d’euros als amics del Sr. Florentino, a CaixaBanc, a Bankia i al Santander,
pel projecte Castor, un projecte defectuós, un projecte [Inintel·ligible, 01:24:09] i que, per
tant, “el gobierno más progresista de la historia” continua donant diners als grans bancs,
igual que van fer els del PP, per tant, “los unos o los otros, els mateixos”. Per tant,
nosaltres el que volem és que aquests diners vagin destinats a les pimes i als comerços i,
també, si parlem d’aquest nou pressupost que ha destinat o que ha presentat el Govern
espanyol, podríem decidir en què, si vostès estan tan conscienciats en que s’han de posar
més diners, doncs, per exemple, el pressupost de l’exèrcit que consta amb una partida de
més de 450, amb un augment de 450 milions d’euros, entenc que vostès votaran en contra
d’aquest pressupost perquè aquests diners s’haurien de destinar a polítiques socials i a
polítiques que ens ajudessin a tots i a totes. Per tant, entenem que aquests 450 milions
d’euros de més que s’han posat en les partides que van destinades a l’exèrcit no parlen
gaire bé del que hauria de ser un govern progressista. En aquest sentit i per tant, entenc
que vostès, quan estiguin al Parlament de la Generalitat de Catalunya, doncs, ens
ajudaran quan reclamem que Espanya ens pagui allò que ens deu, Espanya ens retorni els
diners que nosaltres no veiem, entenc que els grups parlamentaris que vostès conformen
ens ajudaran a demanar a l’Estat espanyol que aquests diners siguin transferits a la
Generalitat. La Generalitat, doncs, sí ha fet una ajuda de 90 milions d’euros, aquests 40
més 50 milions, per ajudes a bars, restaurants i cosmètica, de moment, és el que podem
fer. Malauradament, la Generalitat no té més diners per tots els motius que ja he expressat.
Som els que estem destinant més esforços i hauríem de pensar, possiblement, que l’Estat
espanyol haurien d’endeutar-se més per ajudar a totes les persones i no fer, en definitiva,
tots nosaltres o els diners que arriben d’Europa els que salvin, una vegada més, a l’Estat
espanyol. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Tornem a la moció sobre el comerç, si us plau. Sr. Puiggarí, endavant.
Sr. Puiggarí:
Ha passat el que sovinteja i que passa des de fa molts anys, o sigui, tinc moltes virtuts i
molts defectes però, segurament, una de les característiques que tinc és que, segurament,
soc, dels regidors del ple, el menys polititzat de tots. No formo part de cap partit polític, no
milito en cap partit polític, soc clarament independentista en un partit que no ho és perquè,
al final, on estic centralitzat i on estic focalitzat és el projecte de vila. Tendim moltes
vegades, això ho hem fet tots, a coses que ens afecten al nostre municipi, que al final
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nosaltres som regidors del nostre municipi, a buscar...la vida ja és suficientment
complicada i la política, encara més, i és molt fàcil buscar excuses i arguments fora del
nostre municipi per no donar suport. Al final, tots, el que...al final, aquesta moció el que ve
a dir és, escolta, tenim una restauració local que l’ha fet tancar, escolta, ja et dic, no es
critica l’acció, la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, i, al final, una acció d’aquest
tipus ha d’anar acompanyada d’un reforç o uns diners per compensar tots aquests
problemes. No es tracta de la Generalitat, del partit “del Estado español”, vostè ha acabat
parlant de l’exèrcit, podia haver parlat també que es veu que han augmentat també els
diners a la monarquia, però això què té a veure amb demanar que estem dient “s’ha tancat
la restauració i només s’han posat uns ajuts que són insuficients” i que estic completament
d’acord que el 100% d’aquest ple està d’acord amb que és insuficient. A vegades hauríem
de deixar el nostre barret del partit que sigui de banda i dir “escolta, no, no, jo soc regidor
de Molins de Rei i vaig a donar el suport al comerç local de Molins de Rei” sigui del que jo
sigui, del PDeCAT, d’Esquerra, que estigui a la Generalitat...és igual, si jo soc d’Esquerra
Republicana i crec que aquesta mesura que fa Esquerra Republicana de la Generalitat no
és justa, hem de poder dir-ho, hem de poder dir-ho i no val “ah, no és que és partidista i
llavors ja no m’hi sumo perquè com que és partidista...” Algú no fa accions partidistes?
Algú no fa demagògia amb això? Perquè jo només he sentit que demagògia i respostes
partidistes a una moció d’una lectura partidista, llavors, clar, és impossible moure’ns i això
és el que ens fa que hi hagi desafecció política. Aquest tipus de comentaris que hem fet
tots avui aquí és el que provoca que hi hagi desafecció política i que la restauració i el
comerç de Molins de Rei ens escolti i digui “aquests què? Què faig jo amb aquests?” Què
voleu que us digui? Aquest jo crec que realment és el problema que tenim com a societat,
que no estem a l’altura en moments determinats i no defensem el que és nostre, que jo soc
regidor de Molins de Rei i em poso a defensar el comerç de Molins de Rei encara que vagi
en contra d’una mesura...òbviament, jo això ho he sentit moltes vegades, el Miguel ho diu,
“jo no tinc per què —i això ho entenc— estar 100% d’acord amb el que fa el meu partit i no
passa res”. Però diguem-ho i assumim-ho, no passa res. I això jo crec que és el que ens
falta com a polítics avui en dia i per això a la gent del carrer li costa implicar-se i ho dic des
d’una posició privilegiada que tinc que és aquesta, el menys polititzat en aquest sentit
perquè m’és igual i el més “raro”, segurament, però estic on estic pel projecte local i ho he
dit sempre, i més convençut que mai, i accions com aquesta fa que no m’enganxi a
qualsevol altre projecte perquè, al final, defensem abans el nostre partit que el meu poble i
aquí és on ens equivoquem.
Sr. Alcalde:
També tindria la intervenció la Sra. Aroca, Sr. Gerard Corretera.
Sra. Aroca:
Primer un i després l’altre, no? Són dos grups diferents. Jo és que, realment, sense que
serveixi molt de precedent, estic d’acord amb el que acaba de dir el Sr. Puiggarí perquè
ens esteu acusant de moció partidista amb un discurs clarament partidista, clarament
partidista i ho estem vivint reiteradament en aquest plenari que qualsevol moció que
impliqui demanar qualsevol cosa, la que sigui, per mínima que sigui, a la Generalitat, hi ha
certs partits que ja voten en contra per definició, sense parar-se a pensar si realment el
que es demana a la moció és bo o no ho és. Jo puc compartir moltes de les coses que
s’han dit aquí, de fet, les aportacions que havíem fet nosaltres inicialment també
implicaven demanar al Govern de l’Estat, no s’han agafat, Tot i així, creiem —i nosaltres
som els primers que ho hem fet fins i tot amb les mocions que ens són més incòmodes,
que són les mocions “processistes”, que n’hem tingut un bon grapat en els darrers anys—
nosaltres sempre hem anat a llegir els acords, sempre. Hem deixat de banda, sempre,
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[Inintel·ligible, 01:31:16] de tota la retòrica de la introducció i exposició de motius de la
moció i hem anat als acords i, si els acords els hem vist bé, els hem votat a favor, i, si hem
vist bé una part dels acords i altres no, hem demanat votació separada dels acords. Fins i
tot nosaltres, que se suposa que som els radicals d’aquesta Sala de Plens, que sempre
ens ho dieu, hem fet aquest exercici que vostès avui no han fet i a mi em sap greu, i a mi
em sap greu. Estic d’acord, no només la Generalitat ha de donar suport i ha de posar
diners, ho ha de fer també l’Estat i ho hem de fer també nosaltres i, probablement, ho
haurem de fer més en el futur però això no implica que no puguis anar al Govern de la
Generalitat que és la nostra administració següent més propera i la que ha anunciat
aquesta línia d’ajuts a demanar. I jo ja...és que tampoc no voldria entrar i tampoc no vull
tampoc vull parlar de l’exèrcit perquè, si vol, Sr. Sánchez, podem parlar del que fan el seu
partit amb els diners públics quan han estat governant i ara que estan governant també,
podem parlar. Podem parlar dels amics de Florentino, que a mi no és algú que em caigui
molt bé ni que m’agradi molt ni La Caixa tampoc, CaixaBanc, però potser em dona la
mateixa confiança que em dona quan és el seu partit el que està a càrrec dels diners
públics i de com i de a quins amics els reparteix que això, jo crec que potser els que es
hem posat de campanya, en mode campanya del 14 de febrer són altres partits. Dit això,
quina pena, quina pena que una moció així, amb aquest objectiu, acabi amb aquest debat.
Sr. Corredera:
Parlo jo, no? Gràcies. Jo, una mica en la línia del que comentava el Pep i l’Ana, parlen
d’una moció partidista i tots els comentaris i justificacions que fan servir per no donar
suport a aquesta moció és culpabilitzar si l’Estat està fent o no està fent bé les coses, a
més, alguns, carregant contra els partits que en formen part. Tot molt coherent. Un, quan
pren decisions, les ha de prendre sabent els efectes que tindrà i les accions que realitzarà
per minimitzar-les. S’ha d’exigir a qualsevol administració, com deia l’Ana, tant de l’Estat
com de l’Ajuntament, que amb aquesta pandèmia posi la totalitat dels seus recursos
disponibles, si cal, repensant polítiques, reformulant partides per fer front a despeses
extraordinàries que s’hi ha de dedicar. Per a nosaltres, és d’una gran incompetència
emprendre la suspensió d’activitats sense haver contemplat un paquet de mesures
compensatòries. És veritat que primer van ser 40 milions, ara són 50 milions, em sembla
que la primera vegada algú havia fet números i sortia a 1.500 € per negoci. Bé, no sé
quants sobreviuen amb 1.500 € per negoci per poder decidir que no donen suport a
aquesta moció. Per nosaltres, el Govern de la Generalitat, com en altres actuacions, opera
sense estratègia, apedaçant mesures i en funció de la intensitat de la reivindicació i crec
que cal denunciar-ho, no passa res, estem perquè hem d’ajudar a la societat a sortir-se’n
d’aquí...vull dir, demanar coses a les altres administracions hauria de ser l’obligació del
nostre ple, independentment de qui estigui governant. El sector està en risc alarmant des
de fa molts mesos, requereix, a part de mesures pal·liatives, un pla de rescat profund, de
gran abast, que combini subvencions no reemborsables, polítiques de control i rebaixa de
lloguers i ajuts a les retribucions de treballadors i treballadores. Ho fem malament o ho fan
malament perquè no es fa amb diàleg, amb diàleg amb el sector i perquè el seu
plantejament és conjuntural i epidèrmic i no estructural i amb objectius a mig i llarg termini.
Tampoc compartim l’estigmatització —com em costa, eh!— que s’ha fet del sector que
també ha complert amb totes les mesures que se’ls ha demanat, la reducció de risc
higiènic, sanitari, plans de contingència, prevenció de riscos, seguretat i salut. Vull dir,
quan es prenen decisions s’han de saber les conseqüències i com pal·liar-les. I reiterem,
aprofitem aquí en el ple, el suport del reconeixement de tot el sector, de l’esforç
d’adaptació que han fet per la represa de l’activitat amb risc de milers de llocs de treball i,
al final, el nostre comerç, la nostra restauració, les nostres empreses són imprescindibles
per la vida social i per la cohesió dels pobles i ciutats. Jo crec que era una moció per
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demanar que totes les administracions s’hi posin, era una moció que també, com deia
l’Ana, nosaltres fèiem una petició cap al Govern central que finalment s’ha tret per dubtes
de com estava el redactat i l’hem acceptat, evidentment, i igual que demanem al Govern
municipal que faci accions, crec que també toca demanar, governi qui governi a la
Generalitat, que fiqui les mesures que toquen. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sé que alguns portaveus estan demanant un segon torn. Jo recordo que,
per acord de Portaveus, a les mocions hi ha un torn i tampoc veig el perquè d’aquesta
moció s’hauria de donar un segon torn quan en moltes d’altres també hi ha hagut debats
molt vius com el d’avui i no s’ha procedit a un segon torn. Per tant, segur que tindrem
ocasió d’allargar aquest debat amb altres mocions i amb altres consideracions però avui el
debat crec que ha estat prou fructífer i hem de ser conscients del acords que prenem
també en Junta de Portaveus. Per tant, des d’aquesta perspectiva, passaríem a la votació
d’aquesta moció. Votació del punt 8.
VOTACIÓ:
PRIMERA VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

Vots en contra

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

10

10

Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

Abstencions

SEGONA VOTACIÓ:

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

Abstencions

1
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MEC

1

C‘s

1

Total

10

10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per 10 vots a favor del PSC (7),
Molins Camina-Podem (1), MEC (1) I C’s (1) i 10 vots en contra de JxM (4), ERC (3),
de la CUP (3), produint-se l’empat tant en la primera com en la segona votació,
aprovar la present moció amb el vot de qualitat favorable del Sr. Alcalde, de
conformitat amb allò establert en l’art. 46.2.d) LBRL 7/1985, de 2 d’abril.
9.- Moció presentada per Alcaldia sobre el tribut metropolità de l’AMB
MOCIÓ
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió del 18 de
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del tribut
metropolità per l’any 2019 i que per primera vegada incorporava a la totalitat dels 36
municipis metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el tribut metropolità i que, en conseqüència,
comportava que l’any 2019 els 18 municipis integrants de la segona corona tarifària de
transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del que en forma part el nostre
municipi, paguessin aquest tribut.
El tribut metropolità està sustentat en la regulació injustificada de les normatives sobre
hisendes locals i la llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec
sobre l’import dels béns immobles,. Aquest és un tribut calculat sobre la base del valor
cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial, segons el tipus i el topall
fixat en la mateixa ordenança.
Per tal de normalitzar l’anomalia que suposava que no tots els municipis de l’AMB
tributessin i es fes efectiva aquesta tributació al conjunt dels 36 municipis, es varen
efectuar diverses reunions amb presència de les 18 alcaldies dels municipis afectats amb
el govern de l’AMB; entre els quals es trobava el nostre municipi.
Durant els primers mesos de l’any 2019, l’AMB va sol·licitar als ajuntaments que
s’incorporaven a la tributació metropolitana, la documentació necessària per a calcular
l’import individual de cada rebut, segons les referències i criteris continguts en l’ordenança.
Entenem que l’Ajuntament de Molins de Rei ha actuat de forma negligent en no facilitar les
dades del cadastre de 2005 i per tant s’han passat uns rebuts amb imports incorrectes.
Atès que el Tribut Metropolità de Molins de Rei s’està pagant aproximadament un 147% de
més (segons la nostra informació)del que s’hauria de pagar d’acord amb l’Ordenança
Fiscal Reguladora del Tribut Metropolità publicada pel càlcul de l’impost per l’exercici de
2019.
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Atès que han tingut en compte el valor cadastral de 2019 però per recuperar el valor
cadastral del 2005 no s’han contemplat els coeficients d’increment del valor cadastral de
Molins de Rei i s’han utilitzat uns coeficients genèrics.
Entenem que l’AMB ha actuat de forma negligent en aplicar uns coeficients d’increment del
valor cadastral que no corresponen als coeficients de Molins de Rei.
Atès que constatem la nul·la informació detallada, explicativa i un evident desinterès
administratiu que hauria d’haver rebut la ciutadania per part de l’AMB i de l’Ajuntament.
Atès que a hora d’ara no coneixem les propostes ni calendaris respecte dels diferents
acords adoptats en les reunions amb les alcaldies dels municipis que s’incorporaven al
tribut metropolità ni la fórmula de càlcul de l’any 2020.
Atès que la ciutadania s’adreça a l’Ajuntament cercant informació detallada sobre els
interrogants que li genera el tribut i no l’obté de manera clara i detallada, rebent com a
resposta un silenci administratiu flagrant.
Atès que Molins de Rei té un valors cadastrals molt superiors als diferents pobles de l’ex
segona corona metropolitana i per tant la seva contribució al Tribut Metropolità és del tot
sobredimensionada.
Atès que és un tribut que basat en el valor cadastral dels habitatges, implica un greuge
comparatiu entre els ciutadans de Molins de Rei i un greuge comparatiu amb la resta dels
pobles que conformen l’Àrea Metropolitana amb càlculs i valors cadastrals diferents.
A més a més, no tributa la renda i per tant és altament discriminatori per jubilats,
pensionistes, aturats, joves amb projectes de futur, etc ja que es dóna el cas que una sola
persona jubilada, que la pensió no li permet arribar a final de mes, paga més que altres
que viuen en una vivenda on hi entren 2 o 3 sous i hi viuen 4 persones que no paguen res
o menys, depenent del valor cadastral.
Entenem que aquest impost no s’ha de basar en el Valor Cadastral ja que el terreny i la
vivenda són valors que es veuen afectats per un mercat especulatiu que ningú controla i
que dispara a l’alça en poc temps el seu valor per sobre dels salaris, pensions, etc.
Quedant subordinades a futures revisions del cadastre que implicarien uns augments molt
alts.
És una realitat que aquest tribut crea un desajust social el qual moltes persones no poden
fer-hi front per ser tan abusiu i injust.
Aquesta càrrega fiscal empobreix una gran part de la població.
Entenem que és un tribut repetit basant-se en l’IBI però canviant el nom del tribut. S’estan
gravant els habitatges de forma escandalosa.
Entenem que es penalitza tenir un habitatge en propietat quan s’han pagat i es paguen tots
els impostos de forma repetida.
Entenem que el Tribut Metropolità ha de ser just, equitatiu i sostenible per a tothom i no
costejat per un determinat sector de la població. No pot ser que, pocs paguin molt i molts
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no paguin res o poc basant-se en el valor cadastral ja que atempta, de manera flagrant, els
principis d’igualtat que ens hem donat.
És un tribut que ha provocat i provoca gran alarma social.
Per tot el que s’ha exposat, la Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei i
sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER- Suspensió del Tribut Metropolità 2021 i posteriors ja que està fonamentat en
el Valor Cadastral.
Aquest Ajuntament ha d’assumir l’obligació d’esgotar tots els mecanismes extrajudicials
necessaris i, si s’escau, judicials per tal d’obtenir la resolució de la problemàtica plantejada
en aquesta moció i en benefici dels veïns de Molins de Rei ja que si no es decideix
resoldre el problema de forma satisfactòria a la nostra demanda, s’agreujarà la important
desafecció existent cap els partits polítics i l’administració que dirigeixen.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I ara sí, passaríem a la moció número 9, moció presentada per Alcaldia, en aquest cas,
sobre el tribut metropolità de l’Àrea Metropolitana. Saben que això es va explicar també en
Junta de Portaveus conforme s’havia rebut l’entrada d’una moció de la Plataforma Tribut
Metropolità, s’havia fet arribar a tots els grups, és veritat que, demostrant que també hi ha
una comunicació que segurament s’ha de millorar des del punt de vista del procediment,
saben que la tenien pel dispositiu del [Inintel·ligible, 01:39:03] però segurament no s’havia
fet arribar directament aquesta moció, tot i que sí que, indirectament, la tenien. En
qualsevol cas, per acord de Portaveus també, es va decidir que aquesta moció entraria
com a proposició d’Alcaldia, per tant, va quedar dictaminada a la Junta de Portaveus
passant com a proposició d’Alcaldia i, si els sembla, faria una lectura ràpida des d’un punt
de vista del que són els acords que proposa aquesta moció. Saben, també se’ls hi ha
explicat, que després del debat i després de la votació d’aquesta moció entrarà una
representant de la Plataforma Stop Tribut Metropolità per fer també la seva intervenció com
si, el micròfon, els hi donéssim i com si estiguessin a la Sala de Plens i és per això que
passo a llegir. Presenta el punt 9. I ara, si els hi sembla, obriríem aquest torn
d’intervencions que, en cas de que no hi hagi cap paraula demanada, el faríem de menor a
major, també...o si... No n’hi ha, per tant, Sra. Cassauba, si volgués estrenar les
intervencions, si ho té previst.
Sra. Cassauba:
No tenia previst parlar. Nosaltres votarem en contra. Crec que això ja ho hem parlat, ho
hem tractat en plens anteriors, al principi, quan es va parlar del tribut metropolità. Nosaltres
votarem en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Corredera, si volgués intervenir.
Sr. Corredera:
Sí, nosaltres tampoc teníem massa a dir. Ja ho hem explicat, és una moció que segueix en
la línia, nosaltres ja vam expressar en anteriors plens el nostre sentit de vot en aquest
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tema i les coses que li demanem a l’AMB que faci efectives en base a l’entrada de la Zona
1.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sra. Aroca.
Sra. Aroca:
Gràcies. Doncs, en línia amb el que han dit els companys, ja, no és la primera vegada ni la
segona ni la tercera que parlem d’aquesta qüestió en aquesta Sala de Plens, Nosaltres ja
hem explicat en reiterades ocasions el nostre posicionament en aquest sentit. Creiem que
el pas a la Zona 1 ha estat una bona decisió i creiem que el que cal és reforçar més el
transport públic, que sigui més accessible a tothom i, per tant, millorar-lo. I per millorar el
transport públic cal inversió i per invertir en transport públic cal recaptar impostos i, per
tant, creiem que, precisament, és una de les taxes, dels impostos millor destinats de tots
els que tenim. Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que és el torn, diria, del Sr. Ros, no? Endavant.
Sr. Ros:
Bon vespre a tothom i a la Plataforma, si ens estan escoltant. En nom de la CUP, vam
estar parlant sobre aquesta moció, vam estar analitzant concretament què proposava.
Compartim el que diuen alguns dels punts sobre l’exposició, en tot cas, sobre que pot
haver sigut un procés que ha faltat informació, que hi ha hagut un debat sobre els càlculs,
etcètera, que no ha acabat d’estar clar molts cops, que...compartim, com diu la moció, que
aquest tribut, i com qualsevol altre tribut, nosaltres no el vincularíem al cadastre tampoc, ho
hem dit sempre, la CUP defensa que els impostos i tot, al final, vagi en base al que és la
renda, a la capacitat econòmica de les famílies, de les persones, la capacitat de patrimoni
no directament a un cadastre que hi ha molts càlculs al voltant i que va ser una cosa més
difosa. Sabem que és l’únic mecanisme que té l’AMB però no deixa de ser cert que no
compartim que sigui el mecanisme que s’acabi utilitzant i creiem que a l’AMB se li haurien
de donar eines fiscals des de l’Estat, des dels òrgans competents que podrien fer-ho
perquè pogués fer aquest càrrec per poder mantenir-nos i estar a la Zona 1 d’una manera
més justa per la població. De la mateixa manera, també volem deixar clar que vam entrar a
la Zona 1 i ho hem dit sempre, si estem pagant com a la Zona 1, hauríem de rebre les
mateixes freqüències, els mateixos serveis que estar a la Zona 1. I, de la mateixa manera,
el Pla d’inversions que s’hauria de tirar endavant al voltant de l’entrada a la Zona 1 està
totalment parat. Creiem que, en certa manera, també, no és just per la població molinenca,
per la població dels pobles que han entrat en aquesta segona corona pagar com els que
estan a la Zona 1 i, per tot això, s’hauria de tenir en compte. Per tant, la CUP creiem que
sí, que segueixen faltant freqüències i inversions als que hem entrat de segona corona a la
Zona 1, especialment ara que estem en època Covid que, precisament, ara que el
transport públic pot i deu estar sent un focus de contagi i que caldria que les
administracions posessin més recursos per augmentar les freqüències i reduir els
embussos i la quantitat de passatgers que tenen al tren. Però, en tot cas, nosaltres no
podem estar d’acord amb el que planteja la moció com a taxativament i renunciar a estar a
la Zona 1. Per tant, per tot el que hem dit, perquè entenem el fons i compartim part del fons
que estant dient però que no podem acceptar la conclusió que sigui, per tant, dràstica i
taxativa de marxar de la Zona 1 no pagant aquest tribut, la CUP ens abstindrem.
Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies, Sr. Ros. Si no m’equivoco, ara seria el torn del Sr. Quim Llort.
Sr. Llort:
Sí, moltes gràcies. Bon vespre. Des del grup metropolità d’Esquerra Republicana de
Catalunya s’ha treballat per ajustar aquest tribut i vàrem reclamar poder presentar nous
padrons amb tota la informació completa de la qual no disposaven la majoria d’ajuntaments
al 2019, per tal que el càlcul de l’impost sigui més just i per evitar desigualtats entre
municipis. Amb aquesta reclamació i el canvi de les Ordenances fiscals del tribut
metropolità al 2020 s’aconseguirà que les noves quotes siguin més adequades i
homogènies. Per tant, preveient una millora de les condicions que envolten aquest tribut,
ens abstindrem en aquesta moció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Sánchez, entenc. Endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies, alcalde. Nosaltres, evidentment, jo crec que aquesta moció...n’hem parlat moltes
vegades de diferents àmbits que tenen a veure amb el tribut metropolità. Nosaltres, en
aquest sentit, jo crec que la part expositiva hi ha coses amb les que podem estar molt
d’acord però realment, al final, quan diu “la suspensió del tribut metropolità 2021 i
posteriors que està fonamentat en el valor cadastral”, doncs, home, és que és l’únic valor
que tenen perquè es pugui cobrar el tribut metropolità, per tant, no tenen cap altre valor en
el qual sustentar el que és el cobrament d’un tribut. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no
podem compartir aquest acord perquè creiem que en algun acord s’ha de sustentar. Dit
això, jo sí que crec que és veritat que tampoc, com a polítics locals, com es parlava abans
en la moció que defensem la ciutadania, tampoc ens hauríem de quedar de braços creuats
i, possiblement, també nosaltres hauríem de ser més proactius i, en aquest sentit, escoltar
potser més i, en aquest sentit, sí que nosaltres, de forma més voluntària, possiblement
hauríem d’instar, possiblement, ja que això no és una demanda que vingui només del món
de la gent de Molins de Rei sinó que és una demanda que va per tots els altres 18
municipis, doncs, estaria bé que nosaltres féssim una moció on s’instés a l’Àrea
Metropolitana instés a la Generalitat i instés al Govern espanyol perquè realment es
canviés la base de càlcul d’aquest tribut. Està clar que, si això es pogués fer, hi ha una
cosa que també és veritat: que ningú ens assegura que la nova forma de càlcul o la
suposada nova forma de càlcul que hi hagués en un futur, que això voldria dir que
paguéssim menys. Certament, amb aquesta nova base de càlcul...recordem també que és
veritat que pel cobrament del 2019 no havíem acabat de poder tenir totes les dades i, per
tant, no va ser el cobrament que havia de ser. En aquest any és veritat que el rebut mitjà
de la quota mitjana residencial passa del 40 € que pagàvem l’any 2019 a 26 €. Per tant, hi
ha una rebaixa al voltant del 35% i això és el que també hem de posar en valor, que
aquesta nova base de càlcul que s’ha presentat a l’Àrea Metropolitana és la que ens porta
en aquesta rebaixa d’aquest 35% en el càlcul. Per tant, hem de ser conscients que també
en el Consell Metropolità de la setmana passada també, perdó, d’aquesta setmana, també
s’ha aprovat que aquest augment, que en el seu moment s’havia treballat que fos d’aquest
5% anual, aquest any tampoc s’aplica, per tant, queda congelat aquest augment del 5%. I,
en aquest sentit, nosaltres creiem que aquest tribut que és un tribut que ens ve a finançar
moltes de les nostres actuacions, ja sigui en inversions o ja sigui en ordinari, i que també
permet —que la gent que agafa el transport públic hauria de ser una de les demandes que
cada vegada més com a ciutadans hauríem de posar sobre la taula— doncs, ens permet
que paguem un preu molt més assequible que no pas el que pagàvem anys anteriors. És
veritat que si veiem la base de càlcul que ara estem mantenint, reafirmant amb el
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comentari que feia abans, els 18 municipis que hem entrat nous aportem, en aquesta base
de càlcul d’aquest any, uns 13 milions d’euros. Recordem que només Barcelona aporta
100 milions d’euros. Per tant, hem de ser conscients també de l’esforç que fa Barcelona
com a ciutat, entenent també que té infinitament molts més serveis que el nostre municipi,
però és veritat que l’esforç que fa Barcelona, en aquest sentit, també és molt gran. Per
tant, nosaltres en aquesta moció ens abstindrem, entenent que compartim el fil expositiu
però no podem compartir la part de cost de la moció.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si el Sr. Zaragoza volgués intervenir. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Serà molt breu perquè jo crec que la majoria dels portaveus coincidim amb matisos que ja
hem parlat moltes vegades i que és una discussió que tenim sobre la taula. Jo crec que, al
final, també ens agradaria que els polítics que presentem mocions al ple i demanem
determinades comprensions a altres administracions, algú també ens escoltés perquè
sembla que nosaltres mai hem reivindicat això i no és veritat. Nosaltres portem anys
reivindicant una millora del finançament local. De fet, amb 41 anys, des del 79, que es van
constituir els ajuntaments democràtics, no s’ha modificat el finançament dels ajuntaments i
dels ens municipals i això hem de fer autocrítica. Nosaltres, com parlava abans el meu
company a la darrera moció, si nosaltres hem de presentar mocions en les que hem de
treure els colors a la resta d’administracions perquè només els preocupa el seu
finançament i no com estem els ens municipals o locals que som els que estem atenent els
problemes directes dels ciutadans, pues, tenim un problema. A més, hi ha factors, perquè
abans comentava la nostra capacitat de fiscalitat i no és veritat i jo crec que el company de
la CUP, el Carles ho deia, és a dir, ens basem en un valor que, a més, fa molts anys que
s’utilitzen els valors cadastrals perquè és una eina eficaç perquè és la que més recapta
però la nostra capacitat d’incidir en els impostos a nivell municipal està absolutament
limitada, amb una limitació absoluta per moltes altres lleis que nosaltres fa que tinguem
que buscar fórmules alternatives per anar posant recursos i ajuts a determinada gent. Amb
lo qual, escolteu, nosaltres creiem que necessitem, i en la línia del que deien altres
companys, hem de buscar finançament, les administracions, per donar aquests serveis que
estem prestant i, en tot cas, el que hem de fer és buscar que la resta d’administracions
aprovin lleis, com ho ha fet la...el Parlament de Catalunya que ho hauria de regular i jo ja
vaig comentar una moció, la Llei de Mobilitat que el va aprovar, la Llei de Transport Públic
que aprovava com més s’havia de finançar el transport públic d’aquest país que també
comentava una altra vegada i que no és la manera de finançar-ho i no s’està aplicant.
Creiem nosaltres que això s’ha de modificar? Sí. Creiem que nosaltres necessitem una
modificació dels recursos públics que van als ens municipals i supramunicipals? Sí. Però el
que no creiem és haguem de treure impostos que financen activitats, com deien els
nostres companys. En tot cas, el que han de ser els impostos són justos, per això el nostre
grup votarà en contra.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a aquesta votació. Votació punt 9. I, per tant, jo entenc
que ara mateix és el moment aquell que hauria de veure a la sala d’espera una petició per
entrar i agafar el micròfon virtual d’aquesta moció però veig que no, per tant, si em
permeten fer...i comprovar un recés de... [Inintel·ligible, 01:56:43] però, també, verbalitzen
que han escoltat el ple, que han escoltat les intervencions i, per tant, doncs, en aquest
sentit, no entraran.
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VOTACIÓ:
Grup Municipal
PSC

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

10

10

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

E- ALTRES
10.- Renúncia del regidor Sr. Carles Ros Figueras, al càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Molins de Rei.
Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. Carles Ros figueras, de data 14 d’octubre de 2020,
amb número de registre d’entrada 2020018335, de data 14 d’octubre de 2020, en el qual a
l’empara d’allò que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, manifesta la
seva renúncia al càrrec de regidor d’aquesta Corporació.
Atès el que disposen els arts 9 del ROF i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general.
Per tot el que ha estat exposat, el Ple de la Corporació adopta:
Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia voluntària a la condició de Regidor de
l’Ajuntament de Molins de Rei presentada pel Sr. Carles Ros Figueras, pertanyent al Grup
Municipal de Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) i
declarar vacant el seu escó.
Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la
credencial corresponent.

Pàg. 53/70
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 9/2020 DE 29/10/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA

Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat Sr. Carles Ros Figueras.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Per tant, hem passat, ja hem fet les mocions, passem al capítol d’Altres del ple de l’ordre
del dia d’avui, el punt 10, un d’aquells punts que mai vols veure, la renúncia del regidor
Carles Ros Figueras al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei. I, en principi, tal
com hem explicat abans, faria una primera intervenció el propi regidor. Endavant, Carles.
Ara no et sentim, Carles.
Sr. Ros:
Bona nit a totes i a tots els que m’esteu escoltant, especialment perquè és la meva última
nit que estaré aquí al Plenari. Sap una mica de greu “despedir-se” online, això és una
realitat que ja hi comptava quan vaig veure el panorama però sí que sap reu haver-me de
“despedir” online i no poder fer-ho amb tots vosaltres a la Sala de Plens, per tant, no
dubteu que el dia que ho fem en persona, us vindré a visitar algun dia a la Sala de Plens
perquè me’n vaig de regidor però tampoc me’n vaig ni del poble ni de la política ni de la
CUP ni de molts llocs, per tant, ja vindré a treure el cap, potser fins i tot a molestar algun
dia. Segurament, molts de vosaltres ja ho heu vist, vaig fer una intervenció en un post, en
un blog que vaig obrir de més de 10 pàgines on explico la meva, tots els motius que em
porten avui a estar plegant. No dic cap secret que no sapigueu però ja és una decisió
reflexionada de fa molt de temps. Ja va ser el 13 de març que els vaig explicar tant al
Josep com a l’Estefania que volia plegar, era curiós perquè el 13 de març, l’endemà,
anàvem a un confinament total. Demà, aquí comencem també un confinament també
municipal pràcticament, és una certa déjà-vu el que estic vivint entre que vaig dir que
plegaria i quan plego realment, sis mesos o set després. En tot cas, han sigut pràcticament
sis anys des de que vaig posar-me en marxa a la campanya electoral del 2015, en el seu
moment, en el 2014 quan vam decidir que seria jo una de les persones que anava de quart
en aquella llista. Han sigut sis anys que els he passat a l’Oposició, al Govern i a l’Oposició
un altre cop. Hem viscut moltíssimes coses, hem tingut molts companys a la CUP, al
Plenari, a molts llocs, hem viscut l’1 d’octubre que crec que ha sigut un dels moments que,
com a regidors, hem tingut una manera de viure aquell moment tan especial que,
segurament, no ho oblidarem mai, especialment els que vam treballar per tirar-lo endavant.
Després, vam estar a Govern. Crec que és una experiència que m’enduc enorme, també,
que estic realment content que la CUP hagi trepitjat el Govern durant una època perquè
crec que ens dona moltíssim com a col·lectiu, en tot cas, d’aprenentatge. La realitat és que
va ser, per mi, quan vaig afrontar la campanya electoral del 2019, la vaig afrontar
simultàniament amb acabar la tesi doctoral, el dia 26 de maig acabàvem la campanya, els
dia 1 de juny estava dipositant jo la tesi amb més de 350 pàgines, tota la feina que havia
tingut a fer tot allò i va ser un desgast enorme per mi, un desgast que pràcticament no em
vaig sobreposar quant, com a mínim, a les ganes de seguir fent aquesta part de la
institució que...és interessant estar als debats, sabeu que m’agrada debatre, m’agrada
confrontar a vegades, m’agrada buscar reptes i m’agrada fer coses així però em carrega
massa les hores que acabem destinant tots aquí i us faig el reconeixement a vosaltres i vull
que l’escolti tot el poble que ens pugui estar escoltant, que tampoc és massa aquestes
hores, però que totes les hores que dediquem com a regidors són moltíssimes, que és un
sacrifici que fem tots pel poble, per la nostra gent, pels nostres companys, pel nostre partit,
per les nostres idees, que són importants i crec que la gent no és prou conscient del
sacrifici personal que fem quant a hores i a dedicació per estar aquí avui tots nosaltres fent
de regidors i totes les persones que ens han seguit. Hi ha un motiu extra que em fa, també,
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deixar-ho que és que he aconseguit, si tot va bé, he aconseguit un lloc de feina a un dels
millors instituts de recerca de Catalunya, aquí, bastant a prop, a la nostra comarca, que
podria començar d’aquí menys d’un mes, que em fa molta il·lusió, la veritat, perquè és
portar un dels reptes més importants de la física cap a temes d’energia renovables, barrejo
tot una mica, que em fa bastanta il·lusió anar a treballar en aquest tema, em donaran
responsabilitats també de dirigir persones que començarien tesis doctorals elles i tal, per
tant, és una cosa que em fa bastanta il·lusió laboralment i és imprescindible curricularment
per mi fer això perquè les èpoques dels postdoc és una època molt dura i que m’hagi
vingut un regal d’aquests no li puc dir que no i em requerirà una dedicació total i li vull
dedicar, també. Més enllà d’això, no vull dir massa coses. Vull agrair a tota la gent que ha
estat al voltant de que jo hagi pogut estar durant aquests sis anys aquí, vull agrair a la
meva família que, al final, la família és que t’ha permès arribar on estàs, sense els teus
pares no hauries pogut començar a estudiar a l’escola primària ni molt menys arribar a les
condicions de vida perquè et permetessin arribar a ser avui aquí, com si diguéssim. Vull
agrair a tots els companys de la CUP, els que estan a l’Assemblea, els que han estat a
l’Assemblea durant els últims 12 anys o 13 que té la CUP a Molins i tots els regidors amb
qui ho hem compartit, els regidors també de la CUP, el Roger, la Mireia, la Laura, l’Asier, el
Josep i l’Estefania, especialment, que són els que estan avui, a dia d’avui, aquí. I a tots
vosaltres que heu estat també...que hem compartit un miler d’hores, que he après de tots
vosaltres, és una realitat i, especialment, també, els regidors que vam estar quatre anys,
l’anterior mandat, me’n recordo, un bon record, com a mínim, especialment de la Sílvia i el
Marc que vam fer una bona amistat també; el Joan Ramon per totes les hores que vam
destinar en moltíssimes coses també. I també un record per tots els tècnics de la casa amb
qui he pogut compartir com a Oposició la poca interacció que tenim amb els tècnics, la
Sandra que tenim aquí, l’Eusebi que em deia que marxava a aquesta hora però que em
desitjava el millor i que em deia adéu, a tots els tècnics que, quan vaig estar a Govern, sí
que vaig tenir l’oportunitat de tractar-hi molt més i crec que es viu molt diferent l’ajuntament
quan pots tractar amb tants tècnics que són el múscul de l’ajuntament, són un múscul que
fan molt bona feina però és un múscul que està patint bastant també en molts contextos i,
especialment en aquesta època de Covid, han hagut de fer moltíssima feina i segur que la
pressió de ser els responsables de l’administració i intentar solucionar els problemes del
poble, com a tècnics, ho estan passant especialment malament. Vull també enviar un
record al Francesc i al Raúl, vam fer un bon equip a Cultura, m’ho vaig passar molt bé amb
ells, com a mínim, com a persones i sí que els volia recordar avui aquí. I poca cosa més. El
company que em seguirà ara, el Marc Vives, és una persona totalment preparada, estic
molt content que entri amb molta més edat que vaig entrar jo en el seu moment, per tant,
crec que tindrà molt més recorregut per recórrer ell i que així li permetrà estar més preparat
quan entri i també potser allargar molt més...quant al seu coneixement i edat vital. I, res,
per acabar, sí que em volia prendre el luxe, una mica, de demanar-vos —ara que marxo i
us puc dir coses i no haver-me’n de preocupar jo després— una mica més d’ambició com a
ajuntament, com a poble, com a tots nosaltres, com a regidors perquè tenim una certa
responsabilitat, més ambició davant de l’època que ens tocarà viure, l’època de poble, de
país, del món que ens tocarà viure serà duríssima. Si aquesta crisi no ens rebenta, la que
vindrà darrere, el col·lapse climàtic serà espectacular, i crec que n’hem de ser conscients
tots nosaltres que ens els propers 30 anys no ho passarem bé, ningú, i molt menys els que
hagin de governar i dirigir les institucions perquè no tindran la sort dels que han anat
darrere de tenir uns pressupostos creixents sempre. I, més ambició ens caldrà a tots els
que estem en política per poder trobar solucions exprimint els límits que ens permetin i
buscant obrir noves fronteres i nous límits per revertir la situació de les persones del nostre
voltant que ho acabaran passant malament. Res, poca cosa més, no volia dir massa més
perquè volia dir-ho en persona amb qui calgui si voleu fer una birra i es puguin fer ja ho
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parlarem. Ens seguirem trobant al carrer i on sigui que ens trobem pel món. Ja ho he dit
molts cops, jo marxo ara amb 30 anys, res em descarta que d’aquí 10, 20, 30 anys pugui
tornar a estar aquí perquè encara tinc molts anys per davant en política, si cal, i en
moviments socials i en estar al carrer i en tenir ganes de fer coses, això us ho asseguro.
Així que, en tot cas, ens anirem veient. Jo acabo aquesta etapa avui aquí, he tingut
èpoques molt bones, èpoques molt dolentes i m’enduré moltíssims records, un
aprenentatge enorme i, sobretot, haver conegut moltes persones que estic bastant content
d’això. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Doncs, moltes gràcies, Carles. Ara iniciaríem la ronda, si us sembla, també ho faríem de
menor a major. Laia, endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gràcies. Me alegro mucho de la oportunidad que te han dado [Ininteligible, 02:06:28]
Después de la salida de Marcel por motivos mucho más tristes, me alegro por lo menos de
que esta salida sea por un crecimiento personal y de que tu carrera avanza hacia delante.
Creo que lo poco que he podido compartir contigo este año, ya que, al final, un año
tampoco es tanto y en partidos diferentes, creo que eres una persona muy inteligente. Al
final, me alegré mucho cuando presentaste tu tesis y solo te puedo desearte mucha suerte
y espero que algún día te pases también por los plenos.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Sra. Cassauba. Endavant, Sr. Gerard Corredera.
Sr. Corredera:
Bé, Carles, no sé per on començar, no la faré molt llarga perquè, a veure, parlaré de dues
vessants, la vessant política i la vessant, potser, més personal. De la vessant política, jo, al
menys, et trobaré a faltar, et trobaré molt a faltar perquè és una persona que no calla, que
no es calla les coses en el bon sentit de la paraula, vull dir que és una persona que és
competent, és una persona que té les idees molt clares i, per mi, és una persona, ets una
persona de la qual se’n pot aprendre, puc aprendre molt de tu, políticament parlant, i, per
tant, per mi, en aquest sentit, és una pèrdua que no estiguis al ple i que d’alguna manera
no tinguem aquesta força, aquesta energia, aquesta empenta, aquesta manera de viure les
coses perquè tu les vius intensament i les defenses com pertoca, amb les teves posicions
polítiques i amb la teva creença personal. Més enllà d’això, crec que has fet molta feina,
vas fer molta feina al Govern i crec que has fet molta feina a l’Oposició. A mi, al menys, em
fas reflexionar molt i crec que la teva exposició de les coses a vegades es una mica llarga
però bueno...a vegades és una mica llarga però, realment, en moltes coses coincidim i crec
que jo, això, políticament, agafo la birra per poder parlar i debatre moltes coses a nivell
polític i de Molins de Rei. I la vessant personal, tu i jo ens coneixem des de fa molt de
temps, ens vam conèixer quan...ara vaig una mica a la pel·lícula de “cuando subiste al
sénior de balonmano que te daba...”, que ens donava una mica a tots dos perquè ens
barallàvem bastant tu i jo a la pista i que me n’alegro moltíssim que tinguis l’oportunitat
d’emprendre un àmbit professional de la investigació en un país en què no hi ha una
aposta ferma per a la investigació i que realment, doncs, que cal i que gent com tu,
preparada, molt ben formada, amb moltes visions de futur puguin emprendre projectes per
la millora, en aquest cas, si és ambiental o física d’energies renovables, doncs, encara me
n’alegro moltíssim més. I res, quan em vaig presentar al ple, el primer dia em vas dir
“m’hagués agradat que hi haguessin tres Segarretes al ple”, bueno, pues ara només en
queda un, haurem de buscar algú que s’afegeixi a la família i puguem estar aquí cadascú
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defensant des de la seva posició política les millores per la ciutadania i per fer de Molins de
Rei un lloc millor. Així que, moltes gràcies, molta sort i ens veiem pel poble.
Sr. Ros:
Gràcies, Gerard.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, Sra. Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Ara. Què et puc dir? L’altre dia ja t’ho vaig dir, ets el nostre Sheldon Cooper i totalment és
així. Quan vas dir el nom del lloc de treball que tindràs ara, bueno, vaig al·lucinar però no
serà la primera vegada que al·lucino amb tu. Ja vaig al·lucinar amb la tesi, prèviament,
amb totes les feines que estaves fent. Jo crec que et trobarem a faltar, ho ha dit el Gerard,
ets una persona molt apassionada políticament i això es demostra en com defenses les
teves idees i com defenses els teus posicionaments i això jo crec que és molt valuós en
política perquè, de vegades, en uns plenaris o ens uns...i no vull particularitzar en ningú,
parlo de la política en general d’aquest país on veiem sempre hi ha gent que s’hi dedica
més i gent que s’hi dedica menys pels motius que sigui i, llavors, veure a companys que
treballen tant i que sempre estan allà i que sempre tenen una opinió, un posicionament,
una proposta, doncs, a mi és de les coses que em fan voler continuar, em fan voler
continuar, Ningú no t’ha regalat res, Carles, segur que no és un regal que t’ha caigut de
cap lloc, segur, estic convençuda que ningú no t’ha regalat res, que t’ho has “currat” i molt
perquè ets així, ets una persona treballadora, intel·ligent i apassionada i jo crec que això
t’obrirà moltíssimes portes en aquesta vida i jo me n’alegro molt per tu. Em sap greu per
[Inintel·ligible, 02:11:59] però me n’alegro molt per tu. Enhorabona.
Sr. Ros:
Gràcies, Ana.
Sr. Alcalde:
No sé si és la Sra. Garriga o...sí?
Sr. Raventós:
El Sr. Raventós també voldria intervenir...
Sr. Alcalde:
No, no, no, el que hem pactat, Sr. Raventós, només faltaria, és que per deferència, a nivell
dels grups municipals, la intervenció del representant de la CUP seria al final.
Sr. Raventós:
Com si haguéssim guanyat les eleccions, ho celebro, gràcies, alcalde. Celebro la
deferència. [Inintel·ligible, 02:12:34] Doni’ns la il·lusió per un dia, carai!
Sr. Alcalde:
Sra. Garriga, és així, parla vostè, ara?
Sra. Garriga:
Sí, jo mateixa. Gràcies, alcalde. Carles, abans de res, sincerament, lamento que avui hagis
de presentar la teva renúncia. Som conscients que compaginar la tasca de regidor amb la
professió és complicat i suposa grans sacrificis. En soc conscient perquè jo mateixa ho
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vaig fer durant vuit anys a govern, t’entenc perfectament. D’altra banda, me n’alegro que
tinguis una bona proposta professional perquè t’ho mereixes. D’altra banda, des
d’Esquerra, agraïm la teva tasca i les teves aportacions com a regidor durant tots aquests
anys. Finalment, esperem retrobar-nos a les institucions, a les places o als carrers en la
lluita per la independència del nostre país. Allà serem. Sort.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Sr. Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Espero que no em diguis que soc molt paternalista. Escolta, jo crec que avui, un
cop més, perdem talent, jo crec que cada vegada que se’n va un regidor de la CUP
perdem talent. Se’n va anar el Roger Castillo, vam perdre un talent [Inintel·ligible, 02:14:11]
se’n va anar la Mireia, se’n va anar l’Asier, se’n va anar la Laura, marxes tu...espero que
això acabi, espero que això s’acabi aquí perquè ja està bé de perdre talent. El talent és
algo que jo crec que tu te l’has treballat, que possiblement el portaves ja incorporat quan
vas néixer però l’has treballat i, per tant, jo estic molt content de que avui deixis aquest lloc
de treball, que tu no te l’has pres mai com un lloc de treball, te l’has pres com un lloc de
servitud al poble, per anar a fer allò pel que sí has treballat molt que és el món de la
investigació. Portar la tesi d’una persona jo crec que ha de ser, permet-me, la hòstia i, per
tant, crec que t’ho passaràs molt bé i això t’obrirà un futur professional que m’agradaria
que estigués molt millor pagat i, per tant, hauríem de...no sé com aniran les eleccions del
14 de febrer però totes aquestes reclamacions que abans fèiem, possiblement, podríem
afegir que els investigadors estiguessin millor pagats perquè, realment, amb els sous que
deies és una autèntica vergonya com s’està pagant la investigació en aquest país i això em
dol, em dol, em dol perquè les persones que heu treballat molt, que us heu esforçat, que
heu dedicat moltes hores al vostre projecte de vida, després, aquest projecte de vida, quan
el passes al món professional, malauradament, no té una recompensa i això no és digne.
Jo em quedo, com tu has dit, amb tot aquell esperit de l’1 d’octubre, moltes vivències, soc
dels pocs regidors que queda ja per aquí, amb la Carme i els últims mesos del Pradell,
d’aquell govern i, per tant, jo em sento molt orgullós d’allò que vam viure. Jo recordo quan
vas arribar a la [Inintel·ligible, 02:16:01] que vas “arrassar”, vas dir “on està el meu
despatx? Jo vull una taula, necessito una taula, un ordinador”, la Carme anava boja perquè
diu “’ha pres el lloc, aquest arriba i m’ho pren”, doncs, escolta, va ser això, aquelles ganes i
aquella empenta de dir “tenim 18 mesos, venim a fer feina, venim a situar-nos i venim a
intentar posar la nostra mirada —allò que vaig dir el dia que vam signar el pacte de
govern— la vostra mirada en el municipi”, això crec que ho vau aconseguir i ho vau fer bé,
per tant...disculpa de vegades quan ens hem reunit i en aquelles reunions de govern que
de vegades discutíem però que, en definitiva, i aquí ara també vull dir, quan fèiem reunions
de govern hi havia molts punts però el Carles tenia una tàctica i sempre feia avançar tots
els punts perquè ell havia de marxar, sempre tenia una reunió, per tant, sempre acabàvem
llegint primer els punts i mai arribàvem als punts dels altres perquè sempre acabava faltant
algú. Estic convençut que tornaràs a la política, ho portes dins i la teva evolució des de que
vas entrar és molt gran. Tu ho has dit, tens 30 anys, et queda molt de camí encara, per
tant, jo estic convençut de que tornaràs i tornaràs molt més savi, molt més preparat, lo qual
no sé si és gaire fàcil perquè és difícil estar millor preparat, però, en definitiva, jo crec que
vas fer molt bona feina, com tu has dit, amb la gent de la regidoria de Cultura, vas tenir una
implicació molt gran, us ho vau “currar” molt, vau intentar fer coses noves amb la dificultat
del que teníem i tot això però, en definitiva, ho vas intentar i vas intentar aportar el teu gra
de sorra i vas intentar ser tu que això és el més difícil, intentar ser un i no canviar. Tu ho
vas aconseguir quan vas estar al govern i ho aconsegueixes quan estàs a l’oposició. A mi
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em sap greu perquè perdo una persona que ens “machaca” molt i a mi això m’agrada, que
em posin nerviós, però estic convençut que l’Ana continuarà fent-ho perquè l’Ana també va
en aquesta línia i algú més però, escolta, et prenc la paraula de fer alguna birra quan
puguem fer-la, que recordem els bons moments que hem passat, les discussions aquí es
queden però, al final, el que sobreviuen són les persones i jo, ho vaig dir el dia que vaig
entrar, jo, quan vulgui sortir de la política, vull tenir amics a la política, no vull tenir
persones amb les que m’enfronti, els pensaments personals es queden a un cantó però, al
final, quedem les persones. Per tant, gràcies per tot el que ens has donat i ara que sí em
fas por quan surtis de la política perquè ara sí que ens posaràs a caldo. Escolta, agrair-te
tot el que has fet per Molins de Rei.
Sr. Ros:
Gràcies, Ramon, I que els de la CUP no pleguem és difícil perquè tenim autoobligat que
cada vuit anys pleguem. Jo, part d’això, és que no puc seguir gaire més, a mi em
quedaven dos anys, total...sí, sí, és el que hi ha.
Sr. Alcalde:
Sr. Miguel Zaragoza, endavant.
Sr. Zaragoza:
Jo és que, a més, no estic d’acord amb el Ramon perquè el Carles no se’n va de la política
perquè, de vegades, tenim un concepte que som nosaltres els que fem política i jo estic
convençut de que el Carles el que fa ho ha fet durant molts anys fora de l’ajuntament, dins,
ara se’n va, explicava els motius, continuarà fent política, jo crec que això és bo.
Necessitem gent que faci política, gent que tingui aquest punt. Jo crec que en política és
molt important tenir convicció del que penses i del que creus, viure-la amb passió —i això
el Carles ho viu amb absoluta passió, als plens i en persona— i, a vegades, també ser
agosarats i jo valoro molt a vegades aquest to, no sé si és d’agosarat o radicalitat,
agosarat, a l’hora de proposar coses que aquells que ens costa una mica, i estant d’acord
amb alguns dels posicionaments, arrancar. I jo crec que aquest to d’aquest conjunt de
coses, el Carles el té, té la convicció absoluta. Per això el que dic és que no se’n va de la
política, no és una persona que visqui la política i consideri que és només ser regidor
perquè l’hem vist en moltes vessants de la política i, en aquest sentit, a més, amb un
bagatge a l’Oposició, evidentment, al Govern, que jo li he recordat moltes vegades. A
vegades li recordava coses que segurament no volia escoltar, que també quan jo les deia
són coses que són bones perquè tots aprenem dels errors que nosaltres cometem. Dels
seus encerts...miri vostè és un dels artífexs principals de tenir el ROM aprovat en aquest
ajuntament, vostè el va liderar, bueno, vostès, tu el vas liderar, Carles, és a dir, vas fer una
feina brutal compaginant tot el que era la resta de grups quan fèiem aportacions i això s’ha
de valorar. Poso aquest exemple, jo crec que els meus companys ja han posat la resta de
responsabilitats que tu tenies en altres àmbits. Estant o no d’acord, jo crec que la feina que
es fa sempre és molt poc valorada per part dels regidors, tant de Govern com l’Oposició,
molt poc valorada, perquè les hores que deixem aquí —i aquí entra més una part personal,
ell i jo compartim una part de família— i és veritat que la família se’n recent, deixes de fer
hores amb els amics, deixes de fer hores amb la gent que estimes, amb la gent que tens a
prop perquè, precisament, ho vius amb aquesta convicció i aquesta passió que saps que
ho ha de fer i és injust, després, moltes vegades, que et trobis amb situacions de gent que
et retreu coses, que és normal que ens retreguin coses als polítics que tenim
responsabilitats, sigui al Govern o a l’Oposició. I, jo només vull acabar dient una cosa, la
feina, moltes vegades, prendre decisions, en aquest sentit, són difícils, com deia abans
algú, que marxis a un lloc amb aquest nivell de responsabilitat, quan ens ho explicaves al
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grup, és veritat, Ana, ostres, “tot això sona...el nom molt important”, segur que és molt
important, fa falta gent que es dediqui a fer aquesta feina que feu vosaltres i, evidentment,
estic absolutament convençut que al que tornaràs és a la vida municipal, de la política no
marxaràs perquè gent amb convicció i amb passió en política local la necessitem i amb
aquest to agosarat. Ens anem veient als carrers, a molts llocs, segurament. No et desitjo
sort perquè la tindràs, segur, perquè amb aquesta empenta que tu tens és una garantia
que allò que facis i et proposis sortirà. Molt bona sort.
Sr. Ros:
Gracias, Miguel.
Sr. Alcalde:
Sr. Raventós.
Sr. Raventós:
Em toca tancar a mi com a portaveu del grup que va guanyar les eleccions, cosa que
celebro. Més enllà de la broma, toca, un cop més, acomiadar a un company de grup
municipal i, un cop més, un dels grans. Hem passat moltes coses junts, Carles,
especialment com a regidors a l’Oposició, primer, després al Govern i, després, altre cop a
l’Oposició i crec que això ens dona visió molt especial i, segurament, molt pròxima del que
és la institució i la política. En primer lloc, vull agrair-te com a CUP Molins la dedicació,
l’esforç i l’energia i, molt especialment, que lideressis la campanya de les passades
municipals que sé que va ser un moment especialment complicat i complex i em sembla de
justícia fer-ho públicament. I, com a una qüestió més personal, si en podem dir-ho així, vull
destacar tres de les teves qualitats que crec que són tres qualitats que són objectives i que
no són una apreciació personal. En primer lloc, la teva intel·ligència brillant que fa que
aprenguem coses amb totes les teves intervencions. Sempre que intervens, sempre hi ha
algun element que no l’havies pensat d’aquesta manera o que no l’havies interpretat
d’aquesta manera i que fa que sempre aprenguem alguna cosa amb les teves
intervencions i jo és una cosa que aprecio molt perquè és veritat que hi ha molta gent que
parla però no hi ha tanta gent que digui coses i tu ets de les persones que sempre diu
coses i dius coses interessants i t’ho vull agrair personalment. En segon lloc, i això en clau
més interna, més de la CUP, la teva mirada i la teva intel·ligència estratègica, la teva
capacitat d’anàlisi d’anticipar consideracions òptiques i debats que és una cosa que també
fa que sempre estiguis dos passos per davant de la resta de nosaltres i que, quan arribem
al lloc on tu erets fa dues setmanes, ens adonem que quasi sempre tenies raó. I, en tercer
lloc, la teva inesgotable energia, entusiasme i passió que és una cosa que es veu i que
desborda sempre que intervens. I, per acabar, doncs, això, que em sap greu que ens
haguem d’acomiadar així, a través d’una pantalla que és una mica estrany, que
evidentment entomo aquesta birra pendent i una forta abraçada i moltes gràcies i molta
sort.
Sr. Ros:
Moltes gràcies, Josep.
Sr. Alcalde:
Si em permeteu la llicència, també, Carles, abans d’acomiadar-te a tu també i que hem de
fer la votació, hem de fer una votació sempre en aquest punts, ens n’oblidem però l’hem de
fer, permet-me també, en nom de tota l’organització, també, i com a alcalde, escolteu, un
sentiment comú entre tots, que, al final, és veritat que teniu els vostres plantejaments
polítics però és veritat que això alguns ho veiem com un aspecte que entra en contradicció
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amb el que també, de vegades, la política necessita que és experiència, és coneixença,
és...junt amb l’energia i la motivació que heu posat de relleu i, en aquest cas, jo crec que
com a ple de l’Ajuntament de Molins de Rei diem això, que és que avui tenim una pèrdua
en el ple. Ha quedat clar que a la política no serà així i a la política continuarem confrontant
com ho hem fet sempre, a vegades amb acord, moltes més vegades amb desacord, però
això també és el que enriqueix la política, en la línia del que acaba de dir el company
Raventós, també, que, a vegades, per anar a reunions per estar tothom d’acord, no són
precisament en les que més aprens, és al revés, és en les que veus la varietat, la pluralitat,
diferents visions, diferents sensibilitats i això és el que representeu vosaltres. Ja porteu
molts anys de tradició de la CUP a Molins de Rei, és veritat que jo crec que cada cop es
posa més de manifest aquest aspecte que teniu, que us caracteritza que és que, al final, hi
ha una —permeteu-me dir-ho d’aquesta manera— un excés de rotació en vosaltres i, al
final, sou força protagonistes de comiats que, a més a més, no puc...sé que avui és el
moment del company Ros però ja s’ha anunciat públicament que també properament en
tindrem un altre que és el del company Raventós, per tant, que aquell dia no serà ell que
n’acomiadarà a un sinó que serà a ell que l’haurem d’acomiadar, per tant, això diu molt i,
insisteixo, al final d’aquesta pèrdua d’aquesta experiència que havíeu aconseguit en una
època de govern. Com he dit, com ha dit tothom, al final, la política municipal, si no s’entén
des de les hores, des de la dedicació, des de l’entrega, també des d’aquesta dificultat de
conciliació, no s’entén i és evident que a tu t’ha posat el conflicte respecte al creixement
personal i respecte a la teva dedicació que a tots ens va deixar una mica, de dir “bueno,
anem a continuar parlant de política perquè, si he de continuar parlant del que diu ell, no
ens enterarem ningú, al menys nosaltres” i, per tant, des d’aquest punt de vista, permet-me
expressar també el desig ple, honest i sincer que et vagi molt bé aquesta experiència
professional, aquesta responsabilitat alta que tindràs des d’un punt de vista de
comandament de persones i de liderar equip i de liderar, també, o tutelar tesis, de tutelar
tesis també...
Sr. Ros:
Liderar equip és un altre nivell...
Sr. Alcalde:
Segur que arribarà i, per tant, molta sort, molta sort i des d’aquí [Inintel·ligible, 02:28:54]
evidentment, aconseguim un país en què, com a mínim, la investigació estigui molt més
considerada i, alhora, també, remunerada perquè les paraules sovint també sabem que
necessiten de voluntats i de confirmacions econòmiques. Per tant, molta sort, Carles, i
també esperem que, no sé si serà un vermut de Nadal o quan sigui, que ens trobem amb
aquesta cervesa uns quants, si us plau.
Sr. Ros:
Gràcies, Xavi i gràcies a tots els que heu parlat, en general, i a veure si un dia és
presencial el ple i ja vindré a treure el cap, crec que tinc un regal que algun dia algú em
farà per acumular-lo ni que sigui, sí que em vindrà de gust “despedir-me” de vosaltres i
moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, escolteu, hauríem de fer aquesta presa de la renúncia, per tant, és
aquesta votació que sempre el vot afirmatiu ens costa. Votació del punt 10. Amb això
acabaríem el ple d’avui.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el ple de la Corporació aprova el present acord per unanimitat dels
membres presents.
17.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal d’ERC-AM:
Pregunta:
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
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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.
Resposta:
Aquesta pregunta va ser resposta per l’alcalde durant el ple. Com ampliació de la
informació us comuniquem que la disponibilitat pressupostària de l’any 2020 s’ha
exhaurit amb les subvencions concedides. És previst obrir una nova convocatòria
l’any 2021.

Grup Municipal de la CUP-AMUNT:
Pregunta:
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.
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
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Resposta:
Les dues preguntes van ser respostes durant el Ple pel Regidor responsable de la
Guardia Urbana i pel Regidor d’Esports.
Sr. Alcalde:
Passaríem a Precs i preguntes. En principi, entenc que s’han repartit les respostes,
perdoneu, s’han repartit les respostes del ple anterior? Entenc que hi ha alguna pregunta
que s’ha entrat, també, per registre i que, per tant, tindrà lectura, la seva resposta, com
mana molt bé el ROM. I, després, si us sembla, faríem el torn de preguntes vostres també.
Per tant, regidora Revestido, en principi, no? Faríem la lectura d’aquesta pregunta que ha
fet, faríem lectura de la resposta de la pregunta que ha fet la Candidatura d’Unitat Popular.
Sra. Revestido:
Sí. Llegeixo les preguntes i la resposta de l’Ajuntament, d’acord? És una...són preguntes,
bueno, al ple municipal ordinari del passat mes de juny es va aprovar per unanimitat una
moció sobre l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2020 de 29 de maig pel qual s’estableix
l’ingrés mínim vital, d’ara endavant, RDL. Sobre aquest Reial Decret, sobre l’ingrés mínim
vital, la CUP fa una sèrie de preguntes i les passo a llegir amb les respostes.
Pregunta
1.- Convenis de cooperació interadministrativa. S’han signat els convenis de cooperació
establerts al RDL (art. 22.2 i 29), per a la presentació de les sol·licituds i iniciació i
tramitació de l’expedient, i per a la millora en l’eficiència de la gestió de l’IMV? En cas de
resposta negativa, per què no s’ha fet? En cas de resposta afirmativa, en quina data es va
firmar i quines despeses s’han previst o generat fins al moment pel desenvolupament
d’aquestes funcions?
Resposta
No s’ha signat cap conveni perquè no s’han elaborat ni redactat per part del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Pregunta
Alhora, d’acord amb el que disposa l’article 28 del RDL, s’està cooperant i col·laborant amb
el Ministeri d’Inclusió, de Seguretat Social i de Migracions en la promoció d’estratègies
d’inclusió per a les persones beneficiàries de l’IMV?
Resposta
La resposta és “no”
Pregunta
Per què no s’està fent?
Resposta
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Perquè no s’està treballant encara en la col·laboració amb els ens locals quant a la
tramitació i implementació de les accions de l’ingrés mínim vital.
Pregunta
2.- Mitjans tècnics i administratius de l’Ajuntament. En cas d’haver signat els convenis de
cooperació als que es fa referència a l’apartat anterior, quins mitjans tècnics i
administratius ha destinat el govern municipal per realitzar les tramitacions de dites
ajudes?
Resposta
Bueno, com ja he dit que... Una altra pregunta de dedicació d’aquests mitjans, com
no s’han signat, és que no s’han signat i no hi ha... Bueno, no s’han signat.
Pregunta
En cas de no haver signat dits convenis de cooperació però es tingui la intenció de fer-ho,
quins mitjans tècnics i administratius es té la intenció de destinar? En el cas de què es
tracti de mitjans addicionals als que té actualment l’Ajuntament, com es preveu finançar els
mateixos?
Resposta
En el moment de proposar aquesta col·laboració als ajuntaments, les entitats
municipalistes van reclamar que aquests convenis vinguessin incloent reforços en
RH per poder fer la gestió de l’ajuda. Això ho va explicar l’alcalde el dia de
l’aprovació en el ple de juny. Seria, llavors, en aquest moment quan es podria
disposar dels mitjans administratius i faríem servir els recursos necessaris per la
gestió d’aquest ingrés mínim vital
Pregunta
D’acord amb l’esperit final d’aquesta prestació, exposat a l’apartat tercer del preàmbul del
RDL, el que implica que hagi de ser entesa com un mitjà per a aconseguir una inclusió
social efectiva i plena d’aquells sectors més vulnerables, quins mitjans tècnics i
administratius ha destinat el govern municipal per tal de colaborar en promoure i facilitar
dita inclusió?
Resposta
Des del Departament de Serveis Socials, es treballa de forma habitual amb tots els
sectors que siguin necessaris per tal de contribuir al benestar social de la població
que s’atén, és a dir, que aconseguir una inclusió social efectiva i plena d’aquells
sectors més vulnerables és un objectiu d’aquest Ajuntament, no només en l’ajut
d’ingrés mínim vital sinó en qualsevol tipus d’ajut, vingui d’on vingui.
Pregunta
S’ha començat a treballar amb les empreses (i, en particular, amb les del tercer sector) i
comerços locals per tal d’assolir dita fita?
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Resposta
La col·laboració amb el tercer sector i el sector públic i/o privat quan s’escau és una
eina bàsica de Serveis Socials. Per exemple, la tasca, l’exemple d’excel·lent tasca de
col·laboració i treballar en xarxes ha estat amb la Creu Roja en aquesta etapa de
Covid, per exemple, i la que ens vindrà també.
Pregunta
S’està treballant en la preparació d’alguna campanya pública per tal de fer difusió de la
necessitat de cooperació entre l’Administració i el sector privat per assolir dita fita?
Resposta
No s’ha contemplat fer una campanya en aquest sentit donat que el diàleg i la
col·laboració entre empresa i Ajuntament en promoure l’ocupació local existeix.
Pregunta
3.- Sol·licituds de l’ingrés mínim vital a Molins de Rei. Tenint en compte que, d’acord amb
l’article 24.1 del RDL, la presentació de la sol·licitud ha de ser preferentment telemàtica,
l’Ajuntament ha habilitat algún sistema de suport per acompanyar a aquelles persones que
ho necessitin a l’hora de preparar i presentar dita sol·licitud?
Resposta
La resposta és “no”.
Pregunta
En cas contrari, s'ha pensat en algun sistema alternatiu per a aquelles persones que no
puguin fer la sol·licitud per si mateixes?
Resposta
Les persones que necessiten recolzament i orientació per tramitar l’ingrés mínim
vital o altres ajudes estan ateses pels seus referents de Serveis Socials, igual que es
fa en altres ajudes.
Pregunta
En cas d’haver-se signat els convenis de cooperació prèviament esmentats, quantes
sol·licituds s’han rebut, i quantes s’han tramitat a través de l’Ajuntament de Molins de Rei?
Quantes d’elles han estat acceptades i, per tant, els vilatans han rebut les ajudes
sol·licitades? I quantes d’elles han estat denegades? Majoritàriament, per quins motius han
estat denegades?
Resposta
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ara aquí hi ha tres, dues preguntes sobre la signatura d’aquests convenis que no
s’han signat.
Pregunta
Hi ha casos en què s’hagi atorgat l’ajuda i no s’hagi fet efectiva? Si n’ hi ha, per quina
causa o causes no s’han fet efectives? En la mateixa línia, quines actuacions està
realitzant l’Ajuntament en els casos en què l’ajuda no s’ha fet efectiva?
Resposta
L’ajuntament actua per defecte davant la situació de necessitat de qualsevol persona
en situació de vulnerabilitat, fos el que fos, sent efectives ajudes o no.
Pregunta
Les ajudes es fan efectives amb periodicitat mensual i amb rigorosa puntualitat en una data
fixa?
D’acord amb allò exposat a l’apartat tercer del preàmbul del RDL, s’ha identificat si a la vila
hi viuen persones potencialment beneficiàries que no estiguin podent accedir a l’IMV? En
cas afirmatiu, per quins motius no estan podent accedir-hi? Així mateix, quines actuacions
específiques estan duent a terme els serveis socials de l’Ajuntament per tal d’arribar a dits
potencials beneficiaris?
Resposta
Com no podem gestionar les ajudes perquè les ajudes les gestiona l’Institut
Nacional de Seguretat Social, no podem tenir les dades de...nosaltres només tenim
les dades dels possibles beneficiaris però no tenim la possibilitat d’accedir. Llavors,
des de Serveis Socials, el que fem és informar totes les persones que puguin ser,
que estiguin en situació de vulnerabilitat, de totes les ajudes de les que poden
disposar. Les dades que han arribat a Serveis Socials són com a...o sigui, les
persones que han arribat a Serveis Socials demanant informació sobre ingrés mínim
vital. Són 54 persones de les quals 5 persones tenen l’ajuda aprovada, 18 l’han
tramitada i estan pendents de resolució, 9 persones resten pendents de tramitar, una
persona ha trobat feina i, per tant, ja no l’ha tramitada, dues persones han tramitat
una altra prestació, 19 persones se’ls ha facilitat informació i estem pendents del
retorn per si la tramitaran o no i, ara per ara, no ens consta per ara denegacions.
També ha arribat informació a l’OAC sobre aquest ingrés mínim vital i no ens han
pogut passar les dades concretes.
Pregunta
D’acord amb el termini màxim de resolució i notificació que estableix l’art. 25.3 (sis mesos),
i atesa la urgència que poden tenir algunes persones o unitats de convivència per rebre
l'IMV, s'ha acordat internament un termini màxim de resolució i notificació de les peticions
que gestioni l’Ajuntament inferior a aquest? En cas de resposta afirmativa, quin és aquest?
En cas de resposta negativa, per què no s'ha fet?
Quin percentatge de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat de la vila
s’han pogut acollir a les ajudes?
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Resposta
A veure, com que no podem, no hem signat aquests convenis i no podem gestionar
directament aquestes ajudes, no podem tenir tota la informació d’aquest ingrés
mínim vital, d’aquesta ajuda. La reflexió que faríem des d’aquí és que seria necessari
que establissin aquests convenis perquè l’administració competent tindria més
contacte, possibilitats que un ajuntament per la tramitació...i possibilitats com a
ajuntament per la tramitació d’aquesta ajuda, comptant sempre que aquest conveni
ha de venir reforçat per mitjans per poder dotar un personal tècnic dels diferents
departaments implicats perquè no tan sols és el Departament de Serveis Socials,
també el departament de...i l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Des del Departament de
Serveis Socials som responsables d’informar i assessorar de l’ingrés mínim vital i de
totes les ajudes a les que pot accedir la ciutadania en situació de vulnerabilitat, en
època de Covid i pre-Covid, així com tramitar-les en la mesura que ens sigui
possible. I, des d’aquí, fem una crida també a tots els grups polítics perquè tota
persona que coneguin o escoltin o vegin per xarxes que necessiti ajuda o que la
demana d’alguna manera s’adrecin a Serveis Socials perquè segur que podrem
alleugerir la situació que estiguin patint. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, jo entenc que feta la lectura de la resposta de les preguntes
entregades per escrit, ara és el torn de fer les preguntes, si és que algun grup municipal té
previst fer preguntes. Endavant, Sr. Corredera.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE MOLINS EN COMÚ SOBRE L’ARRIBADA DEL
TRAMVIA A MOLINS DE REI
Sr. Corredera:
Perdó, és que no trobava el micro. La meva no és tan llarga, espero. Nosaltres volem fer
unes preguntes sobre l’arribada del tramvia a Molins de Rei que s’ha inclòs en el nou Pla
Director d’Infraestructures de l’any 2021 al 2030 que ha fet l’Autoritat de Transport
Metropolità que la va aprovar inicialment i ara es troba en exposició pública i en fase
d’al·legacions. I hem pogut veure gratament que recull l’arribada del tramvia a Molins de
Rei, citada en una Fase B que s’executaria un cop es faci el soterrament de les vies del
tren a Sant Feliu de Llobregat, amb un horitzó de l’arribada a Molins de Rei de l’any 2028.
Per nosaltres és una bona notícia que l’ATM l’hagi inclòs, l’extensió del tramvia fins a la vila
perquè pot significar una millora per la nostra vila des de totes les perspectives. De la
lectura que hem fet de la fitxa inclosa en el programa d’actuacions, es pot veure com es
formula un traçat del pas del tramvia per l’interior de la vila que afecta directament a
l’avinguda Barcelona i l’avinguda València, especialment a tota la zona recentment
remodelada i convertida ara en un eix cívic. Aquest traçat dibuixat en el programa
d’actuacions entenem que respon a un estudi formulat per l’ATM d’anàlisi d’alternatives del
pas del tramvia fins a Quatre Camins de data d’abril del 2019 i publicat al web de l’ATM en
el que s’analitzen diferents possibilitats i descarta la sortida del pas del tramvia per carrer
Canal de la Infanta, no tenint en compte, malgrat la cita, la modificació del planejament que
s’ha efectuat per ampliar aquest vial en tres metres en el marc de la urbanització de Can
Coll, modificació realitzada per facilitar el pas de tramvies sense afectar l’avinguda de
Barcelona i l’avinguda València en els trams remodelats. Cal indicar, també, que
afortunadament aquests primers dies d’octubre la Comissió [Inintel·ligible, 02:43:45] de
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Barcelona ha validat la modificació del planejament elevant a definitiva aquesta ampliació
de vial. Ateses aquestes circumstàncies, el grup municipal de Molins en Comú formula les
següent preguntes. 1. Era coneixedor el govern municipal de l’estudi d’alternatives del
traçat realitzat per l’ATM? 2. Davant del seu contingut, va emprendre, en el seu dia, alguna
acció aquest govern per rectificar l’estudi d’alternatives de l’ATM? 3. Té previst aquest
govern formular al·legacions al text publicat del Pla Director d’Infraestructures en el sentit
de rectificar el traçat dissenyat del pas del tramvia per l’interior de la vila? I 4. S’ha previst
condicionar les obres de la urbanització de Can Coll i, concretament, la remodelació del
carrer Canal de la Infanta per facilitar el futur pas del tramvia i evitar haver d’afectar en un
futur les obres d’urbanització que es realitzen prèviament? Ja està.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més preguntes? Doncs, si no hi ha més preguntes, faríem una primera
resposta a aquesta pregunta del Sr. Gerard Corredera. Nosaltres teníem, just abans del
mes de març, teníem pendent una reunió amb el director de l’ATM per, evidentment, portar
aquesta reivindicació, com tantes d’altres, que era l’arribada del Trambaix a Molins de Rei,
evidentment, que sap que això ha estat protagonista de vàries de les campanyes electorals
darrerament. Davant la perspectiva que, evidentment, just al maig del 2019 semblava que
es desencallava el que era el pas del Trambaix pel poble veí de Sant Feliu de Llobregat,
això feia que nosaltres havíem de fer els deures. Així es van expressar varis grups
municipals en plena campanya del 2019 i així, a més amés, marcava un horitzó perquè es
necessitava un nou PDI, un Pla Director d’Infraestructures, que per tant havia de recollir
aquest tipus de decisions estratègiques en el contínuum comarcal i metropolità. És evident
que nosaltres hem tingut l’entrada d’aquest estudi. Tècnicament s’està analitzant i, ja els hi
dic, ens agrada que ens hagin fet aquesta pregunta perquè sí que tenim previst fer
al·legacions a aquest document, tenim previst fer una reunió prèvia amb vostès,
evidentment, abans de presentar aquestes al·legacions perquè, evidentment, si una cosa
hem fet que és, entre altres coses, veure el benefici públic que representa el que és la
nova urbanització de Can Coll, preveient un espai de via pública que ja preparava aquell
carrer per l’arribada del Trambaix, el que no tindria sentit ara mateix és que, com a mínim,
des de Molins de Rei, no els féssim arribar a l’ATM aquesta consideració que, perquè el
pla PDI s’ha aprovat abans del que ha estat l’aprovació definitiva del projecte de la
modificació urbanística de Can Coll que no els hi constava i, per tant, com a mínim, el que
hem de fer és actualitzar la informació que tingui ara mateix l’ATM per tal que en els seus
estudis, com a mínim, reconeguin i vegin que hi ha altres alternatives al pas del Trambaix
per la carretera que, a més a més, també els hi hem de dir que està pendent d’una
urbanització que també afectarà el seu pas per la carretera i que, realment, el que hi ha ara
amb el que es preveu que sigui Molins de Rei en els propers mesos i anys és
veritablement diferent i, per tant, fa que l’estudi d’alternatives del pas del Trambaix per
Molins de Rei i la seva connexió amb Sant Vicenç del Horts hagi de ser, evidentment,
diferent. I, per tant, si els sembla bé, en el moment que els tècnics acabin de fer aquest
esbós d’al·legacions, faríem una reunió que no cal que sigui els dijous que tenim reservats,
que sigui el mes aviat possible, ja els avancem que serà cap a principis de setmana
perquè, si no recordo malament i ara parlo de memòria, el 5 de novembre és la data límit
per a presentar aquestes al·legacions i no hi ha hagut gaire temps i, per tant, anirem una
mica, en aquest sentit, apretats. Per tant, cap a dilluns o dimarts, en principi, faríem
aquesta reunió.
Sr. Corredera:
D’acord, gràcies.
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Sr. Alcalde:
Com que no hi ha cap pregunta més, en principi, passaríem al torn obert de paraules que
avui, evidentment, no n’hi ha cap. Veig que algun regidor i regidora ja està també
demanant descansar. Per tant, sí que estaríem en condicions de finalitzar aquest ple
ordinari del mes d’octubre. Gràcies a tots i a totes. Gràcies a tothom que ens hagi estat
veient i escoltant i, en aquest sentit, també acomiadar efusivament, també, al Sr. Carles
Ros en el dia d’avui, pendent també, com ha dit, que té pendent un obsequi per part de la
institució, de l’ajuntament de Molins de Rei, en aquesta fase d’aquest mandat municipal.
Moltes gràcies, molt bona nit i a descansar tothom.
18.-Torn obert de paraules
No n’hi ha cap

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència,
quan son les vint-i-una hores i cinquanta-set minuts, de la qual s’estén la present acta que
és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi,la Secretària, que ho certifico.

Sandra Castelltort i Claramunt
La Secretària,

Sandra Castelltort i Claramunt

Document signat
electrònicament
La Secretària
26/01/2021 12:16:04
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