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ESBORRANY
A C T A

NÚM. 12/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC 
EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020.

A Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del vint-i-sis de novembre 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
Sra. Marta Espona Burgués
Sr. Marc Vives Solé
Sra. Estefania Castillo Márquez
Sr. Josep Raventós Fornós
Sra. Ana M. Aroca de Maya
Sr. Gerard Corredera Rebulà
Sra. Laia Cassauba-Tircazot Rosiña

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

Un cop comprovada l’existència del quòrum que demana l’article 90.1) del ROF, per a la 
vàlida constitució del Ple, el Sr. Alcalde obre la sessió, i es passa tot seguit al debat i 
consideració dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria 
d’aquesta sessió, número 12/2020 de data 20 de novembre de 2020.

En aquest moment es troba absent de la sessió del ple, el regidor Sr. Josep 
Raventos Fornós
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressr la 
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.

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

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

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

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

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

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

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

*Dones assassinades durant el mes  novembre 2020
 

- Remedios Cortés Cortés. (Secar de la Real, Illes Balears),3.11.2020. Xifra oficial
- Nom i cognoms no coneguts. (Palomares Del Río, Andalusia), 08.11.2020. Xifra 

oficial
- Peggy. (Lloret de Mar, Catalunya). 09.11.2020. Xifra Oficia
- Tere P. R., (Barcelona, Cataluña. 18.11.2020. Xifra no oficial

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
En aquest Ple ordinari del mes de novembre. També una salutació molt especial a tothom 
que ens estigui escoltant i veient, com dic, en aquest Ple ordinari del mes de novembre, 
avui, dia 26 de novembre. Com és, malauradament, de costum perquè sempre tenim motiu 
i mai s’ha pogut deixar de llegir, el que faríem primer de tot és la lectura del manifest contra 
la violència masclista, contra els assassinats ocorreguts en el darrer període entre el darrer 
Ple i avui. I, en aquesta ocasió, la lectura la faria la portaveu d’Esquerra Republicana, la 
senyora Marta Espona. Endavant.

Sra. Espona:
Hola, bona tarda. L’Ajuntament de Molins de Rei expressa la seva condemna i rebuig 
davant els assassinats de les víctimes...[tall] 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 
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treballar amb més força que mai contra aquesta violència masclista estructural que, 
malauradament, segueix present a la nostra societat. Institucions i ciutadania hem de fer 
front comú per denunciar qualsevol actitud violenta i desenvolupar plegats un marc natural 
d’igualtat. Així i davant dels fets ocorreguts, l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: 
Primer, la condemna enèrgica d’aquests assassinats i de qualsevol forma de violència 
masclista. Segon, expressar el nostre condol en nom de tota la ciutadania molinenca. 
Tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves formes i fer públic 
el nostre compromís amb l’eradicació de la violència masclista. Dones assassinades durant 
el mes de novembre d’aquest any 2020: Remedios Cortés Cortés, Secar de la Real, Illes 
balears; després és el nom d’una persona que els noms i cognoms no són coneguts; en 
tercer lloc, Peggy de Lloret de Mar; Tere P. R. de Barcelona. 

ORDRE DEL DIA

1.- Pressa de possessió del Regidor Sr. Marc Vives Solé

PRESA POSSESSIÓ

Atès que en la sessió plenària 09/2020 que va tenir lloc el dia 29 d’octubre de 2020, es va 
adoptar l’acord de presa de coneixement i acceptació de la renúncia voluntària a la 
condició de Regidor d’aquest Ajuntament, presentat pel Sr. Carles Ros Figueras, 
pertanyent al Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT),  i es va declarar vacant el seu escó.

Vista la credencial de Regidor expedida per la Junta Electoral Central a favor del Sr. Marc 
Vives Solé, inclòs en la llista de candidats presentada per la Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT), a les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el 
dia 26 de maig de 2019 i després de deixar constància del compliment per part del Sr. 
Marc Vives Solé, de la seva obligació de formular les declaracions exigides per l’article 
75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases.

De conformitat amb el que estableix l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, procedeix a donar possessió del càrrec de Regidor 
d’aquest Ajuntament, al Sr. Marc Vives Solé, a la vista de la credencial expedida per 
la Junta Electoral Central, prèvia presentació, per part de l’interessat, del jurament o 
promesa d’aquest, de conformitat amb la fórmula establerta per l’article 1 del Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara començaríem l’ordre del dia també tancat per la Junta de Portaveus i 
avui, en primer terme, tindríem la presa de possessió del regidor de la Candidatura d’Unitat 
Popular, el senyor Marc Vives Soler, al qual ja donem la benvinguda, que entrarà ara 
també formalment davant de tothom que ens estigui seguint. I abans de tot, Marc, hem de 
procedir a la lectura de la fórmula per tal de fer l’acte d’obeïment a la Constitució i l’Estatut 
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d’Autonomia de Catalunya que diu així: jureu o prometeu per la vostra consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei 
amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?

Sr. Vives:
Bona tarda a tots i a totes. Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de 
Molins de Rei em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, el territori, el benefici 
social de Molins de Rei i dels Països Catalans. I, per això, ho acato per imperatiu legal i sí, 
ho prometo.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, ara sí, formalment regidor de l’Ajuntament de Molins de Rei, molt benvingut 
a aquesta Sala de Plens, ara virtual, però esperem que ben aviat la puguem reprendre de 
forma presencial. I aviat li farem entrega del que és l’obsequi que donem d’entrada, també, 
en el moment en què un és regidor que és el pin oficial de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
en tant en quant aquesta distinció com a regidor de la Sala de Plens.

Sr. Vives:
Molt bé. Gràcies.

El Ple de la Corporació en pren coneixement.

A – CONEIXEMENT DE L’ACCIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

2.- 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
OCTUBRE

Decret Data Concepte
1474 02/10/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1475 02/10/2020 Contractes oberts harmonitzats serveis
1476 02/10/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1477 02/10/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1478 02/10/2020 Relacions laborals
1479 02/10/2020 Aprovació document cobratoris
1480 02/10/2020 Sancionador
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1481 02/10/2020 Sancionador
1482 02/10/2020 Aprovació Despeses
1483 02/10/2020 Sancionador
1484 02/10/2020 Aprovació Despeses
1485 02/10/2020 Aprovació Despeses
1486 05/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1487 05/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1488 05/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1489 05/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1490 05/10/2020 Modificacions de pressupost
1491 05/10/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1492 05/10/2020 Contractació laboral
1493 05/10/2020 Contractació laboral
1494 05/10/2020 Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
1495 05/10/2020 Situacions del personal
1496 07/10/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1497 07/10/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1498 07/10/2020 Recurs de reposició
1499 07/10/2020 Sancionador
1500 07/10/2020 Sancionador
1501 07/10/2020 Ajuts socials

1502 07/10/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1503 07/10/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1504 07/10/2020 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
1505 07/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1506 07/10/2020 Llicència d'obra menor
1507 07/10/2020 Reserva d'espai a la via pública
1508 07/10/2020 Llicència d'obra menor
1509 07/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1510 08/10/2020 Aprovació Despeses
1511 08/10/2020 Aprovació Despeses
1512 09/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1513 09/10/2020 Bonificacións Fiscals
1514 09/10/2020 Gestió de cementiri
1515 09/10/2020 Gestió de cementiri
1516 09/10/2020 Gestió de cementiri
1517 09/10/2020 Gestió de cementiri
1518 09/10/2020 Gestió de cementiri
1519 09/10/2020 Gestió de cementiri
1520 09/10/2020 Llicències, permisos i excedències
1521 09/10/2020 Nomenaments
1522 09/10/2020 Contractació laboral
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1523 09/10/2020 Contractació laboral
1524 09/10/2020 Contractació laboral
1525 09/10/2020 Contractació laboral
1526 09/10/2020 Aprovació document cobratoris
1527 09/10/2020 Aprovació document cobratoris
1528 09/10/2020 Aprovació document cobratoris
1529 09/10/2020 Regularització fiscal
1530 09/10/2020 Gestió de cementiri
1531 09/10/2020 Processos de selecció
1532 09/10/2020 Gestió de cementiri
1533 09/10/2020 Gestió de cementiri
1534 09/10/2020 Concertació operacions de préstec
1535 09/10/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1536 09/10/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1537 09/10/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1538 09/10/2020 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
1539 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1540 14/10/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1541 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1542 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1543 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1544 14/10/2020 Gestió de cementiri
1545 14/10/2020 Modificacions de pressupost
1546 14/10/2020 Aprovació document cobratoris
1547 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1548 14/10/2020 Modificacions de pressupost
1549 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1550 14/10/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1551 14/10/2020 Modificacions de pressupost
1552 14/10/2020 Processos de selecció
1553 14/10/2020 Modificacions de pressupost
1554 14/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1555 14/10/2020 Dessigna de lletrat i procurador
1556 15/10/2020 Comunicació prèvia d'activitats
1557 15/10/2020 Llicència Ambiental
1558 15/10/2020 Comunicació prèvia d'activitats
1559 15/10/2020 Llicència d'obra menor
1560 15/10/2020 Comunicació prèvia d'activitats
1561 15/10/2020 Llicència d'obra menor
1562 15/10/2020 Ordre d'execució
1563 15/10/2020 Contractació menor d'obres
1564 15/10/2020 Contractació laboral
1565 15/10/2020 Nomenaments



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 7/89

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

1566 15/10/2020 Retribucions; nómina i seguretat social
1567 15/10/2020 Contractació laboral
1568 15/10/2020 Llicència d'obra menor
1569 16/10/2020 Sancionador
1570 16/10/2020 Sancionador
1571 16/10/2020 Sancionador
1572 16/10/2020 Sancionador
1573 16/10/2020 Sancionador
1574 16/10/2020 Sancionador
1575 16/10/2020 Sancionador
1576 16/10/2020 Sancionador
1577 16/10/2020 Sancionador
1578 16/10/2020 Sancionador
1579 16/10/2020 Sancionador
1580 16/10/2020 Sancionador
1581 19/10/2020 Sancionador
1582 19/10/2020 Sancionador
1583 19/10/2020 Sancionador
1584 19/10/2020 Sancionador
1585 19/10/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1586 19/10/2020 Autorització i delegacions
1587 19/10/2020 Llicència d'obra menor
1588 19/10/2020 Ordre d'execució
1589 19/10/2020 Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
1590 19/10/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1591 19/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1592 19/10/2020 Reserva d'espai a la via pública
1593 19/10/2020 Comunicació prèvia d'activitats
1594 19/10/2020 Ordenances i reglaments
1595 19/10/2020 Modificacions de pressupost
1596 19/10/2020 Llicència d'obra menor
1597 19/10/2020 Convenis interadminisratius
1598 19/10/2020 Subvencions i convenis amb entitats
1599 20/10/2020 Modificacions de pressupost
1600 20/10/2020 Modificacions de pressupost
1601 20/10/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1602 20/10/2020 Concertació operacions de préstec
1603 21/10/2020 Sancionador
1604 21/10/2020 Sancionador
1605 22/10/2020 Modificacions de pressupost
1606 22/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1607 22/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1608 22/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
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1609 22/10/2020 Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
1610 22/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1611 22/10/2020 Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitats
1612 22/10/2020 Llicència d'obra menor
1613 22/10/2020 Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
1614 22/10/2020 Convenis interadminisratius
1615 22/10/2020 Subvencions per a l'Ajuntament
1616 22/10/2020 Aprovació Despeses
1617 22/10/2020 Autorització i delegacions
1618 22/10/2020 Contractació laboral
1619 22/10/2020 Contractació laboral
1620 22/10/2020 Contractació laboral
1621 22/10/2020 Gestió de cementiri
1622 22/10/2020 Modificacions de pressupost
1623 22/10/2020 Devolució d'ingressos indeguts
1624 22/10/2020 Aprovació document cobratoris
1625 22/10/2020 Regularització fiscal
1626 22/10/2020 Aprovació document cobratoris
1627 22/10/2020 Aprovació document cobratoris
1628 22/10/2020 Aprovació document cobratoris
1629 22/10/2020 Aprovació document cobratoris
1630 22/10/2020 Bonificacións Fiscals
1631 22/10/2020 Contractació laboral
1632 26/10/2020 Sancionador
1633 26/10/2020 Sancionador
1634 26/10/2020 Sancionador
1635 26/10/2020 Sancionador
1636 26/10/2020 Aprovació Despeses
1637 26/10/2020 Convenis interadminisratius

1638 26/10/2020
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda

1639 26/10/2020 Convenis interadminisratius
1640 27/10/2020 Aprovar conveni de col·laboració
1641 29/10/2020 Bonificacións Fiscals
1642 29/10/2020 Aprovació document cobratoris
1643 29/10/2020 Bonificacións Fiscals
1644 29/10/2020 Modificacions de pressupost
1645 29/10/2020 Contractació menor de serveis
1646 29/10/2020 Modificacions de pressupost
1647 30/10/2020 Sancionador

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
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Sr. Alcalde:

Ara passaríem als punts de Coneixement de l’Acció del Govern Municipal. En primer lloc, 
el punt dos de l’ordre del dia, donar compte dels decrets d’Alcaldia. Hi ha alguna 
observació al respecte d’aquests drets d’Alcaldia? Si no n’hi ha cap, passem al punt tres.

El ple de la corporació en resta assabentat.

3.- Donar compte al Ple del període mig de pagament, corresponent al 3er trimestre 
de 2020 i morositat.

DONAR COMPTE 

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

Vist l’informe signat per l’Interventor accidental i el Tresorer el dia 21 d’octubre de 2020.

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

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

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

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

Trimestre de l’exercici 2020

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

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

1. Pagaments realitzats en el Tercer Trimestre de l’exercici 2020
2. No hi ha factures pendents de pagament al final del Tercer Trimestre de 

l’exercici 2020
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S’adjunta també, la relació detallada d’aquesta informació.

Segon: En relació al període mig de pagament

En relació al Tercer Trimestre 2020, l’Ajuntament de Molins de Rei ha remès al Ministerio 
de Hacienda  en data 20 d’octubre de 2020 la següent informació (que s’adjunta en 
respectius documents annexes):

Respecte a l’Ajuntament de Molins de Rei:

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

l’exercici 2020
· Període mig de pagament del Tercer Trimestre de l’exercici 2020

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

· Ràtio de les operacions pagades en el Tercer Trimestre de l’exercici 2020
· No hi ha factures pendents de pagament al final del Tercer Trimestre de l’exercici 

2020
· Període mig de pagament del Tercer Trimestre de l’exercici 2020

Finalment, 

· Període mig de pagament Global de l’Ajuntament de Molins de Rei, del Tercer 
trimestre de l’exercici 2020.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Donar compte al Ple del període mig de pagament corresponent al tercer trimestre del 
2020 i també donar compte de l’estat de morositat de l’Ajuntament de Molins de Rei. 
Senyor Jordi Enseñat, regidor de Finances, endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 3.

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 11/89

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

Moltes gràcies, regidor. 

El ple de la corporació en resta assabentat.

4.- Donar compte al Ple  del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i 
de la regla de la despesa, dades del tercer trimestre de 2020.

DONAR COMPTE 

La finalitat d’aquest expedient és donar compte al Ple de la Corporació de l’informe 
d’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa del TERCER TRIMESTRE 2020, enviat en data 30 d’octubre de 2020 a la 
plataforma del Ministerio de Hacienda, d’acord al què marca la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera.

Vist l’informe d’Intervenció signat el dia 30 d’octubre de 2020.

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

Primer.- Dades Ajuntament de Molins de Rei

a) F.1.1.1 Resum classificació econòmica
b) F.1.1.2 Desglòs ingressos corrents
c) F.1.1.3 Desglòs ingressos de capital i financers
d) F.1.1.4 Desglòs despeses corrents
e) F.1.1.5 Desglòs despeses de capital i financeres
f) F.1.1.8 Romanent de tresoreria
g) F.1.1.9 Calendari i pressupost de tresoreria
h) F.1.1.12 Dotació de plantilles i retribucions per subsectors
i) F.1.1.13 Deute viu i venciment trimestral
j) F.1.1.14 Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys
k) F.1.1.17 Detall beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació
l) F.1.1.B1 Ajustos càlcul capacitat de finançament
m) Annex IB9 Moviments Creditors per devolució d’ingressos
n) Annex IB12 Despeses finançades amb ingressos AAPPVV
o) Detall despeses i ingressos COVID19

Segon.- Dades Molins Energia SL

a) F.1.3.1 Balanç
b) F.1.3.2 Compte de pèrdues i guanys

Dades consolidades i de resum

a) F.3.2 Resum estabilitat pressupostària i Regla de la despesa
Previsió de compliment de l’objectiu d’Estabilitat pressupostària
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Previsió de compliment de la regla de la despesa
b) F.3.4 Informe del nivell de deute viu al final del període
Previsió de compliment del principi de sostenibilitat financera
c) F.4. Resum informe d’avaluació

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara, passaríem al punt 4, donar compte al Ple del compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i de la regla de la despesa, dades del tercer trimestre del 2020. També té la 
paraula el mateix regidor, el senyor Jordi Enseñat. Endavant

Sr. Enseñat:
L’acabo d’explicar.

Sr. Alcalde:
Ha fet els dos conjuntament, no? Ja m’ho ha semblat però, en qualsevol cas, com 
[Inintel·ligible, 00:06:23] ens donem per assabentats dels dos punts, del segon, el tercer i el 
quart

El ple de la corporació en resta assabentat.

B – PROPOSICIONS D’ALCALDIA

5.- Proposició d’Alcaldia sobre la modificació de la fixació horària de la Comissió 
Informativa de caràcter permanent de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori (SIT) en la 
periodicitat de les sessions ordinàries.

PROPOSICIÓ

Xavi Paz Penche, Alcalde de Molins de Rei, presenta al Ple de l’ Ajuntament per a la seva 
aprovació la proposta següent:

Donat que en data 11 de juliol de 2019 el ple d’aquest Ajuntament va adoptar com a punt 
nº4 de l’ordre del dia l’acord relatiu a  la creació i composició de les Comissions 
Informatives de caràcter permanent i fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries.
Donat que aquest establia en l’apartat 7è, respecte de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat (SIT); els dimecres a les 20 hores, de la setmana anterior a la que 
es dugui a terme el ple ordinari. 

Donat que en la praxis, el President de dita Comissió així com els seus membres 
integrants s’han adonat de la  convenient necessitat d’efectuar la modificació de la fixació 
horària de la Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àrea de Sostenibilitat i 
Territori (SIT) en la periodicitat de les sessions ordinàries, modificant-la als dimarts a les 
18.30 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a terme el ple ordinari.
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Donat que el Sr. Alcalde ho ha exposat en el sí de la Junta de Portaveus de data 20 de 
novembre de 2020 i s’ha considerat convenient efectuar dita modificació.

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

ACORDS 

Primer.-  Modificar l’apartat nº7 de l’acord nº4 adoptat en la sessió del ple de data 11 de 
juliol de 2019 respecte de la fixació horària de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat (SIT) en els termes següents:

“Setè.- Determinar que les Comissions Informatives, a excepció de la Comissió 
Especial de Comptes, duran a terme sessions ordinàries un cop al mes:

- La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (SIT); els 
dimarts a les 18.30 hores, de la setmana anterior a la que es dugui a 
terme el ple ordinari.”

Segon.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals.

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

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, per tant, ja passaríem a les proposicions d’Alcaldia. En aquest lloc, un primer punt de 
l’ordre del dia que és la proposició d’Alcaldia sobre la modificació de la fixació horària de la 
Comissió Informativa de caràcter permanent de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori en la 
periodicitat de les sessions ordinàries. I, en definitiva, aquest punt l’expresso i l’explico jo 
ara mateix. És tan senzill com que, vist el temps prudencial que ens vam donar tots els 
regidors i regidores en el moment en què aquest any es va crear aquesta quarta àrea de 
gestió de l’Ajuntament de Molins de Rei, per tant, vam recuperar la dinàmica de dos dies 
per fer les comissions informatives prèvies al Ple i, en aquest sentit, per tant, es veu i es 
certifica que és habitual que quedi un temps en excés, mort, entre la comissió informativa 
de Desenvolupament Estratègic de Vila del dimarts de les sis de la tarda i la que estava 
fixada de Sostenibilitat i Territori a dos quarts de vuit i, per tant, el que es proposa per 
acord de portaveus és avançar l’hora d’aquesta comissió a dos quarts de set del mateix 
dimarts previ al Ple. Per tant, això, en principi, sí que s’hauria d’aprovar. Hem de fer el 
formulisme, tot i que entenc que és un acord unànime per tothom. Votació punt 5.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

C – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES

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

6.- .- Sol·licitud de bonificació de liquidació: Aprovar  la bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per les obres de 
reparació de patologies constructives detectades i adaptació de la rampa d’accés a 
l’edifici destinat a Centre Cívic Riera Bonet reforma ubicat al c/ Ca La Cordia núm. 5, 
per considerar-se obres d’especial interès o utilitat municipal.

DICTAMEN

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud presentada en data 1 de juliol de 2020 , amb numero de registre 
d’entrada 2020011444, pel sr. Francesc Molina Núñez en nom i representació del 
Departament de Treball i Afers Social i Família de la Generalitat de Catalunya en la qual 
demana s’apliqui la bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres de la liquidació 605755 practicada amb motiu de les obres de reforma 
en el Centre Cívic Riera Bonet per ser una obra d’interès social i cultural.

1.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ

· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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· Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya (LMRLCat.)

· Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals.

Vist que l’article 103 apartat 2.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004 que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que “Les ordenances fiscals 
podran regular les següents bonificacions sobre la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.

a) Una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres 
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipals per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball, que 
justifiquin tal declaració.

Que l’esmentada declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.

L’apartat 10è de l’article 8è de l’Ordenança Fiscal B-4 que regula l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres estableix que:

“El Ple de l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, podrà acordar una bonificació de fins 
al 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
que siguin d’especial interès o utilitat municipal ateses circumstàncies socials, culturals, 
històriques, artístiques o de foment del treball que justifiquin el reconeixement d’aquesta 
bonificació.
El subjecte passiu sol·licitant haurà de ser una entitat sense ànim de lucre. 

Aquestes bonificacions no són acumulables.

El Negociat corresponent a la finalitat de les obres, determinarà si l’obra reuneix els 
requisits exigits per a poder gaudir de les bonificacions esmentades en el paràgraf 
precedent, i en el cas que l’aplicació de la bonificació fos indeguda, informarà al Negociat 
de Rendes per practicar la liquidació definitiva de l’impost, així com la liquidació dels 
interessos de demora que correspongui, sense perjudici de la possible incoació del 
procediment sancionador per gaudir o obtenir indegudament d’un benefici fiscal.”

1.2. INFORME

Vist que existeix un informe del Cap de Secció sociocultural de data 8 de setembre de 
2020 del tenor literal següent: 

La Generalitat ha presentat un Projecte d’obres per tal de reparar patologies constructives 
detectades i adaptació de la rampa d’accés a l’edifici destinat a Casal Cívic Riera Bonet, i 
demana la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.

1.Atès que L’ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres estipula al seu article 8è. Apartat 10 que: “El Ple de 
l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, podrà acordar una bonificació de 
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fins al 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions 
o obres que siguin d’especial interès o utilitat municipal ateses circumstàncies 
socials, culturals, històriques, artístiques o de foment del treball que justifiquin el 
reconeixement d’aquesta bonificació. El subjecte passiu sol·licitant haurà de ser 
una entitat sense ànim de lucre.”

2.El Centre Cívic Riera Bonet és un equipament cívic que es defineix com un espai 
públic, obert a tothom amb unes característiques estructurals i funcionals definides, 
per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària.

3.En aquest sentit acull activitats que s’organitzen per a diferents segments de la 
població de Molins de Rei i també acull les entitats que en sol·liciten disposar 
d’espai per a la seva organització i activitats.

4.Aquest any el Departament de Treball, Afers Socials i Família ha decidit fer una 
inversió necessària per al  manteniment i correcte funcionament del sistema. 
Aquestes inversions afecten a:

a. Reparació de patologies constructives consistents en la reparació de 
fissures i escletxes detectades a les plantes de l’edifici i que afecten a 
diversos paraments.

b. Adequació de la ventilació del forjat necessari.
c. Adaptació de la rampa d’accés a la normativa vigent.

 
5.S’entén que aquestes inversions són necessàries per al correcte funcionament del 

centre per seguir mantenint el seu servei a les activitats socioculturals que 
ofereixen a la població de Molins de Rei.

6.Per aquest motiu es considera, des del Negociat de Recursos Socioculturals, que 
l’obra que el Departament de Treball, Afers Socials i Família es pot considerar una 
obra d’especial interès i d’utilitat municipal per a la preservació d’aquest edifici en 
les mateixes condicions amb les quals va ser construït.

El que s’informa als efectes que s’apliqui la bonificació del 95% de l’import de l’impost 
sobre construccions instal·lacions i obres.”

Vist que l’expedient d’obres corresponent a aquesta liquidació és el 151-2020-AOB.

Vist que consta practicada la liquidació 605755 a nom de Generalitat de Catalunya i un 
import de 3.055,52 € per les obres de reforma del Centre Cívic Riera Bonet calculada en 
base a un pressupost de 52.231,09 €.

Vist que per poder iniciar les obres, La Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament 
de la liquidació 605755 fracció 1 amb un import de 1.070,74 € desglossats de la següent 
manera:

CONCEPTE IMPORT
Impost sobre construccions instal·lacions i obres 104,46

Taxa per llicencies urbanístiques 966,28
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Vist que consta pendent de pagament la fracció 2 de la liquidació 605755 corresponent a 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres i un import de 1.984,78 €.

Vist l’informe proposta signat pel Cap de Negociat de Rendes en data 25 de setembre i  
l'informe favorable i sense observacions de l'Interventor accidental de data 28 de setembre 
de 2020.
 
Primer.- Declarar les obres de reparació de patologies constructives detectades a l’edifici 
destinat a Centre Cívic Riera Bonet reforma ubicat al c/Ca La Cordia num 5, (expedient 
151-2020-AOB) com a una obra d'especial interès o utilitat municipal ateses 
circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de treball 
contemplades a l’article 8è apartat 10è de l’ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres.

Segon.- Acordar la bonificació del 95% a la quota de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, les obres de reparació de patologies constructives detectades a 
l’edifici destinat a Centre Cívic Riera Bonet reforma ubicat al c/Ca La Cordia num 5,  
(expedient 151-2020-AOB) propietat de la Generalitat de Catalunya

Tercer.- Aprovat l’acord de la bonificació del 95% pel Ple, el Negociat de Rendes procedirà 
a donar de baixa la fracció 2 de la liquidació  605755 de l’impost sobre construccions 
instal·lacions i obres i un import de 1.984,78 € a nom de la Generalitat de Catalunya per les 
obres de reforma del Centre Cívic Riera Bonet

L’import bonificat es de 1.984,78  €

Quart.- Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya, i als Negociats d’Intervenció, Secció Soci Cultural de 
l’Ajuntament  i a Edificació

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I, ara, sí que passaríem als assumptes dictaminat per les comissions informatives. En 
primer lloc, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i de l’Àrea 
d’Alcaldia. I, en primer lloc, el punt sis de l’ordre del dia que és la sol·licitud de bonificació 
de liquidació i, per tant, aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, per les obres de reparació de patologies constructives 
detectades i adaptació de la rampa d’accés a l’edifici destinat a Centre Cívic de la Riera 
Bonet, reforma i ubicat al carrer Ca La Còrdia núm. 5, per considerar-se obres d’especial 
interès o utilitat municipal. I, no sé si cal gaire explicació més però, senyor regidor de 
Finances, endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 6.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Si no hi ha cap intervenció, passaríem 
directament a la votació. Votació punt 6.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20

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

7.- Aprovar la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a nom de l’IMPSOL per la construcció de dos edificis al sector 
Les Guardioles de Molins de Rei per considerar-se obres d’especial interès o utilitat 
municipal.

DICTAMEN

ANTECEDENTS :

Vista la sol·licitud presentada en data 12 de juliol de 2019, amb numero de registre 
d’entrada 2019012311, pel sr Amadeu Iglesias Unzué en nom de l’IMPSOL,  en la qual 
exposa que amb registre d’entrada 2019009531 ha presentat expedient d’obres  majors en 
la parcel·la el sector Les Guardioles, i considerant que l’obra es d’especial interès i la 
incidència social de la promoció d’habitatges protegits a Molins de Rei, sol·licita acollir-se a 
la bonificació que regulada a l’ordenança fiscal B-4 article 8è. punt 10. 

NORMATIVA D’APLICACIÓ

· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
· Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals.
· Ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost sobre construccions instal·lacions i 

obres
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Vist que l’article 103 apartat 2.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004 que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que “Les ordenances fiscals 
podran regular les següents bonificacions sobre la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.

b) Una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres 
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipals per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball, que 
justifiquin tal declaració.

Que l’esmentada declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.

L’apartat 10è de l’article 8è de l’Ordenança Fiscal B-4 que regula l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres estableix que:

“El Ple de l’Ajuntament, per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, podrà acordar una bonificació de fins 
al 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
que siguin d’especial interès o utilitat municipal ateses circumstàncies socials, culturals, 
històriques, artístiques o de foment del treball que justifiquin el reconeixement d’aquesta 
bonificació.

El subjecte passiu sol·licitant haurà de ser una entitat sense ànim de lucre. 
Aquestes bonificacions no són acumulables.

El Negociat corresponent a la finalitat de les obres, determinarà si l’obra reuneix els 
requisits exigits per a poder gaudir de les bonificacions esmentades en el paràgraf 
precedent, i en el cas que l’aplicació de la bonificació fos indeguda, informarà al Negociat 
de Rendes per practicar la liquidació definitiva de l’impost, així com la liquidació dels 
interessos de demora que correspongui, sense perjudici de la possible incoació del 
procediment sancionador per gaudir o obtenir indegudament d’un benefici fiscal.”

Vist que la llicencia d’obres majors sol·licitada i a la que fa referència el sr Amadeu Iglesias 
Unzué es va presentar en data 29 de maig de 2019  amb numero de registre d’entrada 
2019009531 amb motiu de la construcció de d’una promoció d’habitatges al sector Les 
Guardioles en la segona fase de protecció oficial al sector Les Guardioles de Molins de Rei

Vist que segons informe de la Cap de l’Oficina d’Habitatge de data 11 de febrer de 2020 es 
tracta de la segona promoció d’habitatges de protecció oficial que esta contemplat com a 
potencial d’habitatge protegit establert en el Pla Local d’Habitatge 2012-2017 i per tant, és 
de gran interès per l’Ajuntament poder construir el màxim d’habitatge assequible, 
considerant  l’obra d’especial interès i d’utilitat municipal ,complint els requisits per a poder 
gaudir de la bonificació recollida a l’ordenança fiscal B-4. 

Vist que l’Institut Metropolità de Promoció de sòl i gestió patrimonial (IMPSOL), és una 
entitat empresarial local que depèn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Vist que es tracta d’un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, constituït a 
l’empara d’allò que disposa l’article 85 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
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bases de règim local  i es configura com a una entitat urbanística especial segons allò que 
preveu la legislació urbanística

Vist que l’IMPSOL , amb ajuda de l’administració va practicar l’autoliquidació 596570, de 
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres mes la taxa per llicencies urbanístiques i 
la placa d’obres i un import total de 82.073,57 € per la construcció de d’habitatges 2ª fase 
Sector Les Guardioles , calculada en base a un pressupost de 4.021.008,40 € la qual es 
troba pagada i  segons es detalla a continuació:

 
CONCEPTE IMPORT
Impost sobre construccions instal·lacions i obres  7.639,92 €

Taxa per llicencies urbanístiques 74.388,66 €

Taxa concessió de plaques        44,99 €

Vist l’informe proposta signat pel Cap de Negociat de Rendes en data 5 d’octubre de 2020 i 
l’informe favorable i sense observacions de l’Interventor accidental de data 6 d’octubre de 
2020

ACORDS:

 
Primer.- Declarar les obres de construcció d’habitatges protegits al sector Les Guardioles 
com a una obra d'especial interès o utilitat municipal ateses circumstàncies socials, 
contemplades a l’article 8è apartat 10è de l’ordenança fiscal B-4 reguladora de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres.

Segon.- Acordar la bonificació del 95% a la quota de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per les obres de construcció d’habitatges protegits al sector Les 
Guardioles a nom de IMPSOL i un pressupost de 4.021.008,40 € .

L’import de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres bonificat representa un total 
de 145.158,4 €

Tercer.- Elevar a definitiva l’autoliquidació 596570 a nom de l’IMPSOL corresponent a 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres més la taxa per llicencies urbanístiques i 
placa d’obres majors, practicada amb motiu de la sol·licitud de llicència per les obres de 
construcció d’habitatges 2ª fase de protecció oficial al sector Les Guardioles i un 
pressupost de 4.021.008,40 €  a la qual ha estat aplicada la bonificació del 95% a la quota 
de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Quart:Traslladar el present acord als Negociats d’Intervenció, Habitatge , Edificació i 
Rendes

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
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Passaríem al punt set de l’ordre del dia que també es tractaria d’aprovar la bonificació del 
95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a nom de l’IMPSOL 
(Institut Metropolità del Sòl) per la construcció de dos edificis al sector de Les Guardioles 
de Molins de Rei per considerar-se obres d’especial interès o utilitat municipal. I faria 
l’explicació d’aquest punt també el mateix regidor de Finances, el senyor Jordi Ensenyat. 
Endavant.

Sr. Enseñat:
Presenta el punt 7.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Recordo que, si hi ha alguna intervenció, 
per facilitar la tasca es faria pel xat, tal com ha demanat ara mateix la regidora, la portaveu 
Ana Aroca, endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Bona tarda a tothom. Marc, benvingut. Ara ja veuràs el que t’ha tocat, espero que 
ho portis bé. Sobre aquest punt, és que recentment, diria que aquesta setmana, si no els 
darrers dos dies, l’IMPSOL a la seva pàgina web ha fet públics els preus dels habitatges de 
la primera fase. No sé si els heu pogut consultar però trobem coses que no deixen de 
sorprendre com que pisos d’habitatge públic que bonifiquem amb un 95% l’impost de 
construccions es venguin per 255.000 € + IVA a Molins de Rei, que són uns 275.000 € per 
85 m2 d’habitatge protegit. Sincerament, analitzant tots els habitatges que estan a la 
venda, surt un total d’11 milions d’euros, més o menys, quan el contracte amb Copisa no 
arribava a 6 milions. No sé què ha passat aquí o què passa aquí o si això és habitual o jo, 
com a mínim, ho veig estrany. Qui té un benefici de 5 milions d’euros i estem venent 
aquests pisos a 255.000 € + IVA. Tots som conscients que l’IMPSOL, aquestes obres, 
menys del 30 % està a règim general i la resta és preu concertat. Nosaltres realment estem 
sorpresos de veure aquests preus i de veure què està passant amb l’habitatge protegit 
perquè, si això és el que esperem de l’habitatge protegit i de les administracions públiques, 
Déu-n'hi-do. Jo no crec que sigui una bona notícia pels molinencs. Això...és que m’ha 
portat a aquest punt el fet de que nosaltres li bonifiquem un 95% a l’impost sobre 
construccions, que són ingressos per Molins de Rei, necessaris i ara més que mai, però a 
la vegada estem veient com aquesta altra administració està tenint uns beneficis molt 
importants d’aquesta promoció i, realment, està convertint un habitatge de protecció oficial 
en un habitatge a preu d’or. Si no recordo malament, ha estat Sant Boi, no sé si algú té 
notícies, on l’IMPSOL, precisament, en una cosa semblant, ha venut ràpidament tots els 
pisos de règim general i s’ha menjat la major part de pisos de preu concertat precisament 
per aquest motiu, perquè qui està ara mateix en situació de comprar-se un pis de 240.000 
€ + IVA? 255.000 era el més car. Jo, realment, jo crec que és per fer un pensament 
col·lectiu, entre tots. 

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, és el torn de la senyora Estefania Castillo. Endavant.

Sra. Castillo:
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Gràcies. Bona tarda a tots i a totes, a les persones que ens estan escoltant des dels 
diferents mitjans de comunicació. Benvingut, Marc, encara que t’ho he dit en privat, però 
t’ho dic aquí en públic. Nosaltres aquest punt el votarem en contra bàsicament perquè 
creiem que, si aquest habitatge acaba en propietat d’un usuari, no es tracta d’una obra 
d’especial interès municipal i des de la CUP apostem pel lloguer d’habitatge de protecció 
oficial que no reverteixi en una propietat al cap d’uns anys. Creiem que estem venent 
patrimoni públic i que es bonifica en vora de 150.000 € i que apostem perquè se’ls quedin i 
els comprin l’Ajuntament i que se’ls quedin i comprin un parell de pisos de tanteig i els 
posin en la borsa [Inintel·ligible, 00:14:16], per això votarem en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. No hi ha més paraules demanades, no sé si volgués parlar algun company de 
Govern abans de tancar el regidor de Finances. Si no, després, jo mateix també afegiré 
alguna explicació. Endavant, senyor Ramon Sánchez.

Sr. Sánchez:
Gràcies, bona tarda a tothom que ens escolta. Donar, també, la benvinguda al Marc en 
aquesta Sala de Plens virtual. Bé, algú que ja el va catalogar en el seu moment de “el barri 
fantasma”, doncs, està clar que Les Guardioles és un tema que a la senyora Aroca no li 
acaba de convèncer ni agradar. Està clar que entenc que, a aquests 5 milions euros, vostè 
haurà descomptat els 3 milions d’euros que va portar la venda del solar, entenc que això ja 
ho haurà descomptat. Entenc que haurà descomptat que hi ha uns pisos que també 
[Inintel·ligible, 00:15:16], entenc també que vostè ha descomptat el que costa tota la 
urbanització de tot el barri, que això també no està inclòs i que, per tant, hem hagut de 
pagar totes aquestes quotes, igual que hem hagut de pagar tota la resta d’administracions 
o de propietaris que tenim pisos dins del sector de Les Guardioles. Per tant, entenc que 
l’IMPSOL el que fa és una construcció que s’ajusta als preus que pot marcar i que estan 
regits pel topall del règim general, del que és el [Inintel·ligible, 00:15:54] i, per tant, això sí 
que és veritat que possiblement deuen anar, els topalls, igual que vam haver 
de...malauradament, [Inintel·ligible, 00:16:03] que ens permetia la llei perquè és veritat que 
els costos d’urbanització en aquest barri sí que és cert que són molt alts. Hi ha 750.000 m3 
de terra que vam treure més tot el que s’ha hagut de fer, per tant, hem fet una urbanització 
d’un barri nou, i és cert que, en definitiva, els costos d’urbanització han estat alts. 
M’agradaria que quan parla en aquest sentit, sumés tots els costos [Inintel·ligible, 00:16:26] 
el cost de fer aquest bloc d’edificis, aquests pisos, que hi haurà blocs de venda i també hi 
haurà blocs de pisos de lloguer, doncs, i que donarem sortida al mercat immobiliari, també, 
de Molins de Rei, doncs, entenc que estaria bé que suméssim tots els costos afegits que 
no són només el que costa la realització d’aquests edificis.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. També, per complementar l’explicació, parlarà el regidor d’Habitatge. 
Senyor Pep Puiggarí, endavant.

Sr. Puiggarí:
Gràcies, alcalde. Bona tarda. Jo, una mica, complementar la intervenció del primer tinent 
d’alcalde, és important que prenguem consciència tots els regidors que el que fem avui 
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afecta el futur i aquesta és una de les regidories que aquesta frase guanya més pes 
perquè, segurament, avui en dia, l’oferta que està fent l’IMPSOL amb només 16 habitatges 
de règim general i la gran majoria de règim concertat ve provocada perquè l’ajuntament, el 
govern municipal del 2012 liderat per Iniciativa va decidir guanyar uns calers més venent el 
terreny i posant aquest condicionant. Aquell govern, aquell alcalde, en aquell moment, 
hagués pogut decidir vendre més barat el terreny i afavorir en un futur que el constructor 
tingués més marge per construir. Llavors, clar, avui en dia, el que diu l’Ana, té tota la raó 
del món, però nosaltres som esclaus d’aquestes decisions que es van prendre al passat i 
això és just dir-ho, també. Jo crec que és just dir-ho i explicar-ho perquè la gent ho 
entengui. La bonificació que també s’ha fet a terme, s’han dit vàries fórmules, l’Estefania 
feia una fórmula que segurament podria ser vàlida, n’hi ha moltes d’opcions però, al final, 
aquest Govern bonificant o portant la proposta de bonificar aquest 95% el que fa és fer una 
ajuda de 4.000 € del preu final de tots aquests habitatges perquè, si no féssim aquesta 
bonificació, això acabaria repercutint en aquests molinencs i molinenques en el seu preu 
perquè encara estan dintre el marge de la llei i podrien pujar una mica més els preus. Jo 
crec que era important fer una mica aquests dos apunts. Després, també les negociacions, 
nosaltres hem aconseguit que en aquest bloc hi hagi una part molt petita de pisos de 
lloguer que també podrà gestionar l’Ajuntament però també, en la futura segona fase, hem 
aconseguit més de 20. Els primers que crec que sempre hem defensat l’idea i que hem 
explicat que ens creiem i que volem augmentar el nombre de pisos de lloguer disponibles a 
Molins de Rei de protecció oficial som nosaltres. I, de moment, som els únics que ho estem 
demostrant perquè, dels altres governs que han existit, cap n’ha fet res.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Jo només corregir lleugerament en la data, que el temps passa molt ràpid, la 
venda d’aquells solars es va produir al 2009, aquell govern, evidentment, liderat per 
Iniciativa i Esquerra del 2009, terrenys i diners que es van servir, en el seu moment es va 
explicar, per comprar els terrenys del Ginebreda on es va ubicar en el seu moment l’Institut 
Requesens. Però, en qualsevol cas, ingrés que va tenir l’Ajuntament, que ho hagués pogut 
fer amb crèdit i amb inversions, i, per contra, va decidir vendre patrimoni que ara es 
repercuteix en els preus dels habitatges. S’obriria el segon torn d’intervencions. Senyora 
Aroca, vostè ja ha demanat la paraula.

Sra. Aroca:
Gràcies. Jo no sé si en algun moment li he posat les culpes al Govern en aquests preus, jo 
crec que no, en cap moment. Si ha estat així, no era la meva intenció perquè realment no 
he fet referència a això. A mi el que em sorprèn d’aquests arguments, sobretot del regidor 
Sánchez, és com si justifiqueu que totes aquestes despeses se li hagin de carregar al 
comprador. Llavors, on està l’avantatge per un ciutadà que va a comprar un habitatge de 
protecció oficial i li costa el mateix que un habitatge privat? Les administracions no 
subvencionem aquests preus de veritat, subvencionar de veritat, això no són preus 
subvencionats. Llavors, en què convertim l’habitatge de protecció oficial? En habitatge 
privat, amb els mateixos preus! Igual no és fantasma perquè hi ha edificis però igual no hi 
ha ningú vivint dins perquè no podran comprar aquests pisos. No sé si enteneu el que vull 
dir. No sé si heu vist la llista dels preus, realment, és esgarrifosa aquesta llista de preus i jo 
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dubto molt que amb aquests preus aquests edificis s’omplin de gent immediatament. I 
molta gent que ja ha consultat que està a la borsa d’habitatge, si se li ofereix o li toca un 
d’aquests pisos, no podrà enganxar-se a comprar un d’aquests pisos, òbviament, perquè 
aquests preus són preus d’habitatge privat i parlem de d’habitatges de 85 m2. Compte, eh! 
Jo crec, i és el que he dit abans, que és...i ara no analitzaré qui ha pres les decisions, 
s’han pres decisions terribles quant a habitatge, jo cada cop que ens desprenem de 
patrimoni públic, me’n faig creus. Jo estic totalment d’acord amb tu, hagi estat Esquerra, 
Iniciativa, el PSC que també va estar o CIU que també va estar en aquest Govern en algun 
moment. Aquí, la veritat, és que gairebé tothom arrossega motxilles. Però nosaltres ens hi 
estem trobant ara, nosaltres ens ho estem trobant ara i jo el que demano és que, com a 
mínim, en les promocions que fem nosaltres, que estiguin al nostre càrrec, futures, tinguem 
això en compte perquè realment és una vergonya veure aquestes llistes de preus.

Sr. Alcalde:
No em consta cap paraula demanada més. No sé si el regidor de Finances volgués afegir 
alguna cosa més. En qualsevol cas, si em permet, senyora Aroca. Sap que no acostumo a 
tancar els torns però, en aquest cas, sí que, agafant aquesta última frase que diu, de ben 
segur que aquest Govern estarà treballant perquè les opcions des d’un punt de vista 
d’abaratir els preus finals de l’habitatge públic, no torni a succeir el mateix, evidentment, i 
per tant de buscar opcions de lloguer, cessions de terreny per tal que aquestes opcions i 
aquests preus siguin realment assequibles per un conjunt de població que normalment a 
aquests preus no pot accedir. Això segur que es va tractar a la darrera comissió 
d’Habitatge i es continuarà tractant en aquests termes, n’estic convençut. I, per tant, estic 
convençut que trobarem sinèrgies el conjunt de regidors i regidores en aquest sentit. Si els 
sembla, passaríem a la votació. No sé si el regidor de Finances volgués afegir alguna 
cosa. Em diu que no. Votació punt 7.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 2

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 3 6
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), , 3  vots en contra de la CUP (2), i Molins Camina-Podem 
(1) i 6 abstencions d’ ERC (4), MEC (1) , i C’s (1). 

Comissió Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori

8.- Aprovar la modificació del contracte de servei de neteja viària i recollida de 
residus per la realització de treballs extres de neteja de desinfecció derivada de 
l’estat d’alarma pel covid-19 i per ampliació dels serveis de neteja a les zones de 
parcs infantils.

DICTAMEN

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

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

Atès que mitjançant acord núm. 11 del Ple de 4 de juny de 2020, es va aprovar la 
modificació del contracte de referència per tal de poder realitzar la neteja viària i la recollida 
de residus a la nova urbanització de les Guardioles, per un import anual de 43.028,96 €, 
IVA exclòs, a comptar del mes de juny de 2020.

Atès que per donar compliment a la demanda del govern en quant a la desinfecció dels 
diferents espais de la població de Molins de Rei, seguint les pautes indicades pels diferents 
decrets per fer front al COVID-19, es demana, en data 16 de març de 2020 a l’empresa de 
neteja viària (ASCAN), amb contracte en vigor, que ampliï el règim de neteges dels carrers 
de la població desinfectant-los amb hipoclorit, donada la situació d’emergència.
Atès l’informe d’ASCAN de 6 d’agost de 2020, que inclou una valoració econòmica dels 
treballs efectuats de desinfecció de diferents espais de Molins de Rei en els mesos de 
març a juny.

Atès l’informe, de 6 d’octubre de 2020, emès pel Coordinador Provisional de l’àmbit d’espai 
públic segons DA 502 de 9/3/20 en relació als treballs extres de neteja viària efectuats per 
l’empresa ASCAN degut a la crisis generada pel COVID-19 per tal d’efectuar la desinfecció 
dels diferents espais de la població de Molins de Rei durant els mesos de març a juny 
(període de l’estat d’alarma) i el que ha suposat un despesa total de 147.317,18 €, IVA 
inclòs.

Atès que el mateix informe conclou que s’ha d’efectuar el pagament d’aquestes despeses 
dels treballs extres efectuats per personal i medis externs al servei contractat.

Atès que tenint en compte el temps transcorregut entre la prestació del servei i l’actualitat, i 
en no haver-se tramitat en el seu moment el corresponent contracte d’emergència, es 
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decideix realitzar aquest pagament mitjançant una modificació del contracte no prevista en 
els plecs , per circumstàncies imprevistes, d’acord amb l’art. 72.1.c) de la Directiva 
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell (D2014/24/UE) de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

Atès l’informe tècnic, de 19 d’octubre de 2020, del Cap de Via Pública i Manteniment en 
assignació de funcions, conformat pel Coordinador provisional de l’àmbit d’espai públic, 
segons el qual durant el mes de juliol es preveu fer una modificació per millora de la 
realització de tasques de neteja viària.

Atès que es tracta d’una ampliació de contracte prevista en el PCAP que regeix el 
contracte, concretament en el segon supòsit de la clàusula 11.6 Modificació de contracte, 
que diu el següent: 

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

Propostes de possibles ampliacions:
(…)
Un equip de neteja viària amb 1 ajudant conductor d’escombradora, més un ajudant viària, 
més una escombradora d’entre 4.000 i 6.000 litres de capacitat.(de dilluns a dissabte)
(…)
Un equip de neteja viària amb 1 ajudant conductor, més vehicle tipus piaggio o similar 
elèctric, per neteja diària de zones de parcs infantils, (de dilluns a dissabte)”

Atès que a l’esmentat informe tècnic de 19 d’octubre de 2020, es proposa la modificació 
del contracte per tal de realitzar ampliacions de neteja viària per import de 47.787,71 €/any, 
IVA inclòs, pels següents conceptes:

1.Ampliació d’un ajudant conductor per realitzar tasques de neteja per a zones de 
parcs infantils (de dilluns a dissabte): 

- Rastellar tant en zones de sorra com d’ull de perdiu fins a 10 cm per retirar 
partícules amagades. 

- Netejar amb aigua a pressió amb lleixiu o similar dels terres de cautxú de 
les zones de jocs amb aquest tipus de paviment. 

- Retirar males herbes. 
- Neteja de jocs i mobiliari urbà integrats a l’entorn dels parcs amb aigua a 

pressió amb lleixiu o similar. 

L’import d'aquesta ampliació és de 47.787,71 € i s’han tingut en compte noves zones de 
jocs infantils implementades en els últims anys com:

· Plaça Maria mercè Marçal.
· Plaça de Montserrat Roig.
· Carrer Puig d’Olorda amb torrent d’en Benet.
· Carrer Riera Bonet amb Sant Pere Romaní.
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· Espai Can Iborra. (carrer Verdaguer amb Terraplè.
· Carrer Major, 77-83
· Ginebreda

Atès que s’han de realitzar aquestes neteges a partir del mes de juliol de 2020.

Atès que es comunica a l’empresa adjudicatària, ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA I 
DE GESTIÓN, SA I GENERAL DE ASFALTOS I SERVICIOS, SL aquesta modificació 
contractual sol·licitant pressupost corresponent a l’ampliació dels serveis de neteja a les 
zones de parcs infantils.

Atès que en data 20 de maig de 2020, l’empresa adjudicatària presenta els pressupostos, 
per un import anual de 43.443,37 €, més 4.344,34 € en concepte d’IVA al 10%, fent un total 
de 47.787,71 €. IVA inclòs.

Vist els informes de la TAG de serveis jurídics pel que fa a la modificació del contracte de 
referència per la incorporació dels treballs extres descrits en l’informe del Coordinador de 
data 06/10/20, en data 14 d’octubre de 2020 i pel que fa a la modificació per incloure la 
neteja de parcs infantils, de data 20 d’octubre de 2020, en els quals :

- es determina el règim jurídic aplicable a la modificació d’aquest contracte: en el 
present cas i donat que l’adjudicació del contracte va tenir lloc el 27 de març de 
2017, serà d’aplicació a la modificació que es proposa, el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. (TRLCSP), la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del 
Consell (D2014/24/UE) de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la 
qual es deroga la directiva 2004/18/CE, el Plec de prescripcions tècniques de 
clàusules administratives particulars (en endavant PPT I PCAP), així com al Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions publiques (en endavant, RGLCAP) i Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.

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

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

Atès que la despesa derivada d’aquesta modificació es finançarà amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 4320/163201/22700 Prestació dels serveis de neteja viària del pressupost 
2020 d’acord amb la reserva de crèdit 12020000035406 per import de 171.211,03 € i la 
resta a l’aplicació pressupostària que s’habiliti:

Concepte Període Import



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 28/89

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

Treballs desinfecció derivats de 
l’estat d’alarma COVID-19

17 de març a 30 de juny de 
2020 147.317,18 €

Ampliació contracte neteja per 
incloure zones parcs infantils 1 juliol a 31 desembre de 2020 23.893,85 €

Ampliació contracte neteja per 
incloure zones parcs infantils 1 de gener a 30 de juny de 2021 23.893,85 €

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

Atès que a data d’avui s’han presentat les següents factures corresponents a les feines 
efectuades durant els mesos de juliol a setembre, ambdós inclosos, de les neteges en 
parcs infantils:

Codi factura Període de facturació Import
12020003899 Juliol 3.982,31 €
12020004261 Agost 3.982,31 €
12020005363 Setembre 3.982,31 €
12020006711 Octubre 3.982,31 €

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

Atès que és necessari l’increment de la prestació del servei de neteja en els termes definits 
en l’informe tècnic de 19 d’octubre de 2020.

Atès l’article 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que estableix l’obligació de fer públiques les modificacions 
dels contractes.

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

Vist l’art. 72 apartat 1.c) de la D2014/24/UE, en relació a les modificacions de contracte no 
previstes als plecs de condicions.

Vist l’art. 210 del TRLCSP que estableix que l’òrgan de contractació podrà modificar el 
contracte per raons d’interés públic.

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

Atès l’informe amb observacions de l’interventor accidental de data 10 de novembre de 
2020.

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

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

Vist l’informe – proposta a la Comissió Informativa de SIT signat per la Cap en funcions de 
l’Oficina Administrativa en data 11 de novembre de 2020, amb l’informe jurídic signat per la 
TAG de serveis jurídics en data 12 de novembre de 2020 i amb l’informe econòmic signat 
per l’interventor accidental en la mateixa data.
 
Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 12 de novembre de 2020, del 
President de l’Àrea de SiT.

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

ACORDS

Primer.- APROVAR l’expedient de modificació del contracte mixt del servei de neteja viària 
i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària 
destinada al servei, corresponent a la realització de treballs extres de neteja per 
desinfecció derivada de l’estat d’alarma pel COVID-19 durant el període comprés entre el 
17 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos i a l’ampliació dels serveis de 
neteja a les zones de parcs infantils de manera retroactiva des de l’1 de juliol de 2020 fins 
a la finalització del contracte o de les possibles pròrrogues, si s’escau.

Segon.- APROVAR la modificació del contracte del contracte mixt del servei de neteja 
viària i recollida de residus de la vila de Molins de Rei, i de subministrament de maquinària 
destinada al servei, signat en data 5 de maig de 2017 amb la UTE ASCAN-GEASER, per 
un import de 175.594,39 €, més 19.510,49 € corresponent al 10% d’IVA, el que suposa un 
total de 195.104,88 €.

Tercer.- AUTORITZAR i disposar la despesa que comporta l’execució d’aquesta 
modificació del contracte per un import de 195.104,88 €, que es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 4320/163201/22700 «Prestació dels serveis de neteja viària» per 
import de 171.211,03 €, del pressupost municipal per l’exercici 2020 i la resta a la partida 
corresponent de l’exercici 2021.

Quart.- APROVAR el reconeixement de l’obligació derivades de les següents factures 
presentades per l’empresa adjudicatària:

Codi factura Període de facturació Import
12020003899 Juliol 3.982,31 €
12020004261 Agost 3.982,31 €
12020005363 Setembre 3.982,31 €
12020006711 Octubre 3.982,31 €
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Cinquè.- REQUERIR a la UTE ASCAN-GEASER amb CIF U-39846563 per a que presenti 
dins el termini de 15 dies naturals des de la notificació del present acord, l’acreditació 
d’haver dipositat a disposició de l’Ajuntament la quantitat de 8.779,72 €, que correspon al 
5% de l’import d’aprovació de la modificació del contracte, en concepte de fiança, en 
qualsevol de les modalitats previstes en l’article 96 del TRLCSP.

Sisè.- FORMALITZAR la modificació del contracte en document administratiu una vegada 
dipositada la nova fiança.

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

Vuitè.- COMUNICAR aquesta modificació al Registre de contractes del sector públic.

Novè.- DISPOSAR que seran d’aplicació el PPT i el PCAP que regeixen pel contracte 
principal. 

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

· NOTIFICACIONS: a la UTE ASCAN-GEASER.
· COMUNICACIONS INTERNES: als Departaments d’Intervenció, Tresoreria, 

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

En aquest moment s’incorpora a la sessió, mitjançant  videoconferència  el regidor 
Sr. Josep Raventós Fornós

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
I ara sí que passaríem i canviaríem de comissió informativa. Passaríem a la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori amb el punt 8 de l’ordre del dia, que diu 
aprovar la modificació del contracte de servei de neteja viària i recollida de residus per la 
realització de treballs extres de neteja de desinfecció derivada de l’estat d’alarma per la 
Covid-19 i per ampliació dels serveis de neteja a les zones de parcs infantils. I faria 
l’explicació d’aquest punt la senyora regidora Esther Espinosa. Endavant.

Sr. Espinosa:
Presenta el punt 8.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidora. Entenc que el senyor Gerard Corredera ja ha demanat la paraula, 
no? Seria això?

Sr. Corredera:
Hola, bona tarda a tots i a totes. No, no era per aquest torn. Era com que abans 
anomenaves els grups municipals i, en canvi, a mi em fas amb la meva persona en 
comptes del grup municipal, doncs, era un apunt de dir “Molins en Comú” però és igual, 
també em va bé intervenir en aquesta ocasió. No, no, està bé, era un matís momentani en 
el moment que expressaves el sentit dels vots dels grups municipals.
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Sr. Alcalde:
Ho he fet indistintament, senyor Gerard Corredera, Molins en Comú, però no pateixi que ho 
faré, les dues coses, i així no m’equivocaré.

Sr. Corredera:
No, no, si no...era simplement que era un apunt. Ja està. En primer lloc, donar la 
benvinguda al Marc, en marc Vives, i aprofito, em sembla que avui també és el teu 
aniversari, alcalde, també felicitats, bàsicament perquè coincideix amb l’aniversari de la 
meva filla i així em queda present el teu aniversari. A veure, dita aquesta circumstància, 
realment, aquest expedient ens costa tenir clar el sentit del vot i m’explicaré una mica. Les 
impressions d’aquesta contracta, com ja s’ha explicat en altres plens, era una contracta 
que es va adjudicar l’any 2017. El que havia de ser el millor servei del món i el més barato i 
el que ens aniria la millor qualitat de gestió de residus i neteja viària porta una línia 
d’acabar en ser una cosa molt diferent al que realment es plantejava en aquell ple. Dit això, 
ja sabeu que nosaltres, per nosaltres la gestió de residus és molt important i crec que 
s’està fent molt poca gestió de residus i, constantment, amb aquesta contracta, a banda de 
que se li va obrir un expedient sancionador perquè no estava complint part dels plecs, 
posteriorment, el que s’ha anat fent és ampliar-li el servei i anar-li donant més dotacions 
econòmiques per cada actuació que ha calgut. I no em preocupa o no ens preocupa que 
realment s’hagi de pagar les feines que es fan, el que ens preocupa realment és si s’està 
gestionant, s’està controlant la feina que fan. I ho diré perquè en els expedients o en els 
informes que consten als expedients, hi ha molt poca informació més enllà del conductor o 
ajudant de conducció que neteja els parcs infantils. Direm que dels 195.000 € que aprovem 
de modificació del pressupost i, per tant, de concessió a l’empresa, 170...no sé ara, no sé 
ben bé, 140.000 suposen unes despeses derivades de feines de la Covid. I en l’expedient, 
al menys nosaltres, no hem trobat res que indiqui aquests 143.317 en què s’han destinat. 
Bueno, a grans trets, sí, neteja, un camió i desinfecció dels contenidors però jo crec que el 
que s’ha de fer és saber quantes hores s’han destinat, quins contenidors s’han netejat, 
quina dedicació dels recursos s’ha fet i com és que no s’ha gestionat el servei d’una altra 
manera i, atès que en període de confinament, evidentment, hi hauria moltes menys 
tasques de neteja viària que el servei habitual, si realment s’ha fet una gestió de 
compensar el servei menor que s’estava executant provocat bàsicament per la menor 
necessitat de netejar perquè hi havia menor ús de l’espai públic, haver-lo compensat amb 
aquestes feines extraordinàries de [Inintel·ligible, 00:32:34] que, a més a més, es 
refereixen a decrets de la pandèmia però, vaja, que jo sàpiga, no hi havia cap decret que 
digués que haguessis de fregar o anar amb “cubes” pels carrers o que haguessis de 
desinfectar els contenidors. Després, l’altra qüestió és l’informe de la intervenció o l’informe 
que consta a l’expedient que crec que també s’ha de posar en aquest espai s’ha d’explicar, 
que, a veure, com diu, no hi ha cap ordre directa donada per l’Ajuntament, no conta 
tampoc en l’expedient cap presentació del pressupost per part de l’empresa, l’informe fa 
referència a que des del Govern municipal es demana aquests treballs de desinfecció, 
l’import es determina a partir d’una valoració tècnica sense que existeixi la conformitat de 
l’empresa adjudicatària, també es constata que la proposta d’acord és la modificació d’un 
contracte per una despesa ja efectuada sense el tràmit de fiscalització previ d’aquesta 
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intervenció... Vull dir, al final, aquesta modificació que portem avui és en caràcter 
retroactiu, d’un servei que va començar el juliol, que van facturar el juliol i que fins l’octubre 
no hi ha un tècnic que signa un informe. I ja no parlem dels tècnics que signen els informes 
perquè, clar, signa el cap de Via pública i Manteniment en funcions, ho conforma el 
coordinador provisional, provisional, de l’àmbit de l’espai públic, d’un informe de la cap en 
funcions de l’Oficina de [Inintel·ligible, 00:34:23]. Vull dir, tenim un problema greu de RH, ja 
ho saben, no és nou, i em consta que ara em diran que ho estan intentant i segur que, 
després de la meva intervenció, tindré respostes en aquest sentit, però jo crec que per 
aprovar una despesa de quasi 200.000 € en el Ple, l’expedient hauria de tenir un altre 
contingut i no dic que sigui el que hagi de ser, simplement, és que crec que la informació 
que es dona perquè els regidors de l’Oposició puguem aprovar en aquest Ple o votar-lo a 
favor és bastant limitada. Ja està. Fins aquí i, després, en tot cas, a la segona volta, ja diré 
alguna cosa més. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Benvingut al senyor Josep Raventós que, disculpi, perquè estava mirant 
una altra pantalla concretament i no estava veient que volia incorporar-se. Ara seria ocasió 
que ha demanat la paraula el senyor Quim Llort en nom d’Esquerra Republicana. 
Endavant.

Sr. Llort:
Hola, bon vespre. Gràcies. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya de Molins de Rei 
entenem la necessitat de realitzar aquesta modificació del contracte del servei de neteja 
per afrontar els treballs extra de desinfecció derivats de la Covid-19 però, aprofitant que 
parlem del servei de neteja, no volem perdre l’oportunitat de posar de manifest una altra 
vegada les nostres inquietuds envers el servei donat per l’empresa ASCAN. En aquest 
sentit, sabem que l’actual vinculació amb l’empresa està a punt de finalitzar i voldríem 
saber si ja s’està treballant en un nou plec de condicions per possibilitar l’entrada d’altres 
empreses que puguin millorar el servei actual. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No tinc cap paraula més demanada. No em costa o sí? Senyora Aroca, 
endavant. No l’havia demanada o sí?

Sr. Aroca:
Ipso facto, crec que estaves tu...

Sr. Alcalde:
Sí, sí, per això...

Sr. Aroca:
Perdona, sí, sí...i felicitats, també. No cantarem... Jo crec que la nostra postura, jo crec que 
el Gerard ja ha dit moltes coses de les que, també estem totalment d’acord amb el que ha 
dit. Afegiré només un parell de coses que crec que complementen la seva intervenció: de 
la resta, estic molt d’acord. Realment, a la comissió informativa, quan vam preguntar el 
perquè d’aquest decalatge de temps entre les factures presentades i que s’aprovi ara ens 
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van dir que era perquè s’havia estat negociant ara els preus a pagar a la contracta. 
Llavors, a mi això no m’acaba de quadrar. No conec cap negoci que es dirigeixi d’una 
manera que és que no es demana ni un pressupost a una empresa per fer unes tasques 
noves i sembla que és el cas. També vaig preguntar a la comissió informativa sobre la 
sanció, si no estic equivocada, la llei general tributària, i si ho estic dient malament, si us 
plau, corregiu-me, indica que quan tens un deute a favor de l’Ajuntament, quan una 
contracta té un deute a favor d’un ajuntament, se li ha d’anar descomptant de les factures 
que se li paguen. No ens consta que aquesta sanció estigui pagada ni que se li estigui 
descomptant de res. La defensa que ha fet el Gerard, els informes que hi ha a l’expedient, 
preus que s’han fet servir, hores de servei, no hi ha aquest detall. Tot és com a grans 
números i és com un exercici de fe que ens demaneu i que jo crec que no és la manera 
correcta de modificar els contractes. I, per últim, en línia amb el que ha dit el company 
d’Esquerra, interessar-me també per l’estat dels plecs perquè crec que ja estem en 
pròrroga o estem a punt d’entrar en pròrroga i m’agradaria saber com ho tenim perquè jo 
crec que aquest contracte ens ha ensenyat carències, precisament, que tenia el contracte i 
coses a millorar i que crec que ho podem fer millor pel futur de la contracta. No sé com, en 
quin estat estarà però, atès els problemes de personal que ha fet referència el Gerard, que 
són reals, que són reals i que ho sabem, també és el moment potser d’introduir el debat de 
la gestió directa i la gestió indirecta. Perquè la gestió indirecta pot estar bé quan es pot 
fiscalitzar i es poden controlar les concessions i els contractes però, quan no tenim mitjans 
per fer-ho, doncs, la gestió indirecta es pot convertir en un problema, es pot convertir en un 
problema perquè ens les poden colar per totes parts, tal qual. I les empreses que liciten no 
penseu que estan aquí per millorar la vida dels ciutadans, no, estan aquí per guanyar 
diners i això no se’ns ha d’oblidar a ningú...que em sembla molt lloable, sí, sí, Jordi, em 
sembla molt lloable però, quan tu ets el que encarrega el servei i no el pots controlar ni 
vigilar i saber si s’està complint el contracte costa molt, doncs, els altres normalment són 
més llestos i aquest és un dels problemes principals que ha tingut la gestió de serveis 
públics en els darrers 20 anys, és el problema principal que ha tingut la gestió indirecta. Va 
arribar un moment que es va pensar que la gestió indirecta era el millor del món i que la 
gestió directa era ineficient, la gestió indirecta era molt millor perquè són professionals que 
saben el negoci, i tant que saben el negoci, i tant que el saben! per això els hem de 
controlar molt bé però, quan no ho fem, és quan venen els problemes. I en aquesta ocasió 
que, en algun moment, hem controlat si es complia el contracte...també és cert que eren 
molt notables els incompliments, eren fàcils de veure, els incompliments contractuals, i els 
hem sancionat, tinc la sensació que tampoc hem fet el possible perquè aquesta sanció 
arribi a bon port. Llavors, a mi em preocupa també que jo faci aquesta pregunta, no és la 
primera vegada, però que la faci en comissió informativa i que, a dia d’avui, passat una 
setmana, no se m’hagi respost quan entenc que les preguntes que es fan en comissió 
informativa forma part del dret dels regidors de l’Oposició a rebre informació com a 
regidors. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara no em consta cap paraula més demanada, diria jo, en aquest primer 
torn. Per tant, seria el moment, senyora Esther Espinosa, de fer el tancament d’aquest 
primer torn. Endavant.
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Sra. Espinosa:
Abans de...voldria aclarir dues coses. Per una banda, s’estan...d’entrada, entenc que 
s’estan barrejant dues coses, no sé si voluntàriament per posar dubtes sobre la taula. El 
tema de la sanció, el tema de la sanció té un termini, l’empresa, per pagar-la fins el 
desembre. Aquesta es pot fer efectiva fins el desembre. I, per altra banda, està el tema de 
la factura, l’empresa va presentar la factura el mes d’agost, a principis d’agost, i es va 
iniciar un procés d’estudi de tots els treballs realitzat per part dels tècnics de l’Ajuntament, 
no valoro si són com són, es va valorar per part dels tècnics de l’Ajuntament i es va obrir 
un període de negociació amb l’empresa. Aquest període no ha sigut ara, portem 
negociant amb l’empresa des del moment en què es va...treballant amb les factures i 
negociant amb l’empresa des del moment en què es van presentar les factures a 
l’Ajuntament. Es posa molt en dubte el tema del funcionament del servei. No sé com 
estava fa dos anys, com anava el servei fa dos anys, però, en aquest moment, tenim una 
persona a l’Ajuntament que fa un control exhaustiu de totes les feines que s’estan fent a 
nivell de neteja viària diàriament. Cada dia ens passen tots els treballs realitzats i ens 
reunim amb l’empresa cada mes per veure els problemes que hi ha, per valorar els 
problemes, si hi ha hagut problemes, com s’està fent la feina, si s’ha d’intensificar en 
alguna zona, tota la feina que s’està fent de control de les tasques realitzades per 
l’empresa de neteja viària. Jo crec que s’ha reforçat molt el tema de la neteja, que tenim 
zones que han millorat molt el tema de la neteja viària en aquest municipi. Evidentment, hi 
ha zones que s’han de millorar però és un treball constant que s’està fent. I, ja et dic, tenim 
un tècnic encarregat únicament a portar el control de tot aquest contracte, del que fa la 
recollida de residus com el que fa la neteja viària. L’aspecte de la modificació. A veure, 
aclarir que la llei de contractes estableix que els contractes podran modificar-se sense 
necessitat d’iniciar un nou procediment de contractació en els següents casos: primer, que 
la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que no es puguin preveure —
crec que la modificació que es presenta respon a necessitats de fer front a la situació 
generada per una pandèmia—; segon, que la modificació no alteri la naturalesa del 
contracte —només dir que no es modifica el tipus de contracte, sinó que el que es planteja 
és l’increment temporal de volum d’actuacions. Evidentment, es van ampliar aquests 
treballs. Diàriament, el camió que feia les neteges i desinfeccions dels carrers estava 
durant tot el dia donant voltes per diferents carrers de la vila i diàriament es netejaven els 
contenidors de tota la vila, d’acord? Vull dir, a part de les feines de neteja que es feien, es 
feien les feines de desinfecció de carrers i de contenidors, principalment. I, per últim, 
l’increment del preu resultant de la modificació no pot superar el 50% del valor del 
contracte. El que estem presentant és una modificació per un import de 147.317,18 € IVA 
inclòs, que representa un 1,75 respecte al total de l’adjudicació, per tant, molt lluny del 50% 
requerit. Això està als informes que es van presentar a informativa, és un informe signat 
per una jurista de l’Ajuntament, vull dir que no és una cosa que digui jo sinó que la llei és la 
que ho estableix. I, mira, per acabar, tots i cadascun del membres d’aquest Govern amb 
l’alcalde al capdavant hem estat treballant des del primer dia per garantir el compliment de 
tots els decrets i les pors i, moltes vegades, i demandes dels vilatans. ha sigut un moment 
molt complicat i que seguirem treballant en aquest sentit i ho farem com ho haguem de fer i 
més en una situació, ja et dic, com la que hem tingut que havíem de “solventar” problemes 
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d’un dia per l’altre i s’ha fet, s’ha donat resposta al que ens demanaven, s’ha anat donant 
resposta a tot el que ens ha anat demanant la ciutadania en cada moment. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, regidora. En el xat no hi ha cap paraula demanada per aquest segon torn. 
Sí, ara l’ha demanat el senyor Josep Raventós. Endavant.

Sr. Raventós:
Tinc l’àudio apagat, una cosa que me passa habitualment... Bona nit a tothom. En primer 
lloc, demanar disculpes per incorporar-me tard però estava amb una qüestió laboral urgent 
i era el primer punt en el que havia d’intervenir i he aparegut a mitja intervenció del Gerard 
Corredera i, pel context, ja ràpidament m’he situat. Jo crec que, com bé ha dit l’Esther 
Espinosa, estàvem parlant de dos temes que pot semblar que siguin diferents però que no 
ho són tant que és, una, al final, estem aprovant una ampliació de contracte o una 
modificació de contracte d’un contractat que tenim vigent i d’un contracte que surt com surt 
i que té les problemàtiques que té. Jo no vull entrar ara tampoc en una avaluació detallada 
de les problemàtiques que ha tingut aquest contracte però també estic d’acord amb els 
meus companys d’Oposició que, de vegades, desvincular una cosa de l’altra no només és 
difícil sinó que a més, de vegades, és un error desvincular-les. Ja entenc que per part del 
Govern podria haver-hi un cert interès en desvincular-les però també entendran que per 
part de l’Oposició hi hagi un cert interès en vincular-les sobretot perquè unes i altres 
entenem que tenen a veure. I, des del nostre punt de vista, el principal problema que té 
aquest contracte...els hi diré més, el principal problema que té aquest contracte no és un 
problema de manca de supervisió per part dels tècnics municipals, no és aquest perquè, 
com a president de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori, he viscut en primera persona com hi 
ha efectivament una persona que es dedica molt “concienzudamente”, si se’m permet dir-
ho així, a la supervisió d’aquest contracte, sinó que aquest contracte va ser un autogol des 
del nostre punt de vista. Nosaltres ja ho hem explicat moltes vegades. Un contracte que 
tothom sabia que es licitava amb preus que no eren de mercat i, després, ens hem dedicat 
a enganyar, a fer-nos els sorpresos per un contractista que no estava complint amb uns 
plecs perquè tenia uns preus que no els podia complir. Honestament, des del nostre punt 
de vista, la cosa és així, ho vam explicar quan el Govern socioconvergent o convergent 
socialista o com es digui anterior va portar aquest contracte a Ple ja ho vam denunciar 
llavors. I el que ha anat passant, per desgràcia, ha estat una constatació d’una cosa que, 
insistim, ens sorprèn que algú es pugui sorprendre perquè sabíem que els preus de 
licitació de l’empresa [Inintel·ligible, 00:50:05] adjudicatària eren preus que no eren de 
mercat. Llavors, una cosa és conseqüència de l’altra, però vull anar al fons de la qüestió 
que, en el fons, és una modificació contractual per fer la neteja que hem explicat. Nosaltres 
vam fer una sèrie de preguntes a la comissió informativa referents als preus perquè no els 
veiem clars. Se’ns van donar unes explicacions, les vam entendre, vam fer els números i 
els números, des d’aquest punt de vista, ens encaixen, per tant...i també compartim la 
sorpresa de grups de l’Oposició d’haver d’aprovar a 26 de novembre una despesa del juliol 
però, és clar, entenem que es pot fer així. Jo agraeixo que l’Esther Espinosa s’hagi explicat 
molt bé que s’ha seguit el procediment legal però, és clar, entenc que si no s’hagués seguit 
el procediment legal no estaríem tenint aquest debat perquè algun funcionari municipal no 
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hagués signat algun document i aquest punt no s’hagués pogut portar a Ple. Això és així, ja 
sabem que afortunadament hi ha funcionaris municipals que la seva feina és per vetllar 
amb el compliment de les consideracions i que, si no, aquest punt no l’haguéssim pogut 
portar a Ple. Per acabar i no m’enrotllo més, com a resum, entenc que hi hagi una certa 
voluntat de vincular per part d’uns i de desvincular per part dels altres el model de gestió 
de la qüestió que s’està debatent, nosaltres entenem que està vinculada. I, en tot cas i en 
particular, creiem que es de justícia que se li reconegui i que se li pagui al contractista unes 
feines que ha fet però la suma de tot plegat ens deixa en zero i nosaltres en aquest punt 
ens abstindrem. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep. Ha demanat la paraula, també, el senyor Gerard Corredera de 
Molins en Comú.

Sr. Corredera:
Gràcies, alcalde. Ningú està en contra de la feina dels tècnics, el que estem explicant o el 
que estem proposant és que els tècnics estan fent moltes coses diverses, tenen moltes 
funcions, tenen moltes designacions i aquest és un problema perquè, al final, la feina té 
uns horaris, té unes jornades i, al final, com deia l’Ana Aroca, si no som capaços de 
fiscalitzar o controlar l’empresa que ens realitza els serveis que tenim externalitzats, ens la 
colen, ens la colen. I, després, tenim problemes de que han demanat feines i les hem de 
pagar i les hem de pagar en base a una informació bastant limitada. Dit això, jo també 
segueixo la línia que comentava el Josep, evidentment que és vincular una cosa amb l’altra 
perquè és que si es fa una sanció és perquè el servei no s’està fent bé i, si no s’està fent 
bé, és perquè hi ha mancances i, llavors, anar augmentant prestacions d’una empresa que 
constata que té mancances i que el sancionem per les coses que no fa, ens preocupa. I, 
evidentment, Esther espinosa, que l’època que ens ha tocat viure és molt complexa, que 
és veritat que no teníem massa clar què havíem de fer i què havíem de deixar de fer però 
això no significa que, des del Govern, s’hagi de vetllar per tenir coneixement del que s’està 
fent abans, o sigui, abans per poder reaccionar, perquè, si el que s’està fent no saps què 
costa i no saps què et cobraran i no tens uns preus unitaris, després, han pogut ser 190 
com haguessin pogut ser 250, com haguessin pogut ser 100. I, clar, llavors, entenc que 
d’aquí l’expressió o el debat que vam tenir a la comissió informativa que vau estar 
negociant amb l’empresa. Clar, quan un no té uns valors de referència, unes referències on 
poder tenir les regles del joc per poder jugar, estàs una mica a mercè del que passi 
després perquè, clar, evidentment, ningú pot rebatre que aquelles feines no s’hagin fet. I és 
cert, tenim una persona dedicada a això, crec que és, crec, si no vaig errat, que és la 
mateixa persona que fa 20 anys que es dedica a això, per tant, no és nova, no és allò que 
ara hagueu posat una persona nova a controlar aquest servei, jo crec que fa 20 anys i crec 
que la conec i sé de bona fe que és una persona molt preocupada, és una persona que hi 
està a sobre. No estic discutint la feina del tècnic, estic discutint que la manca de recursos 
fa que no puguem gestionar adequadament aquestes coses. I, res, continuo amb aquesta 
preocupació de que anem fent i que anem aprovant coses a posteriori, una mica a les 
mans de les empreses concessionades i això em preocupa i per això ho explico i per això 
ho expressem. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no m’equivoco, seria el segon torn de la senyora Ana Aroca. Endavant.

Sra. Aroca:
Gràcies. Sí, jo, per tancar aquesta intervenció, una mica en línia del que han dit els 
companys, jo crec que és totalment comprensible que intentem posar sempre, donar una 
visió conjunta del que és el servei de neteja cada cop que parlem d’aquest servei perquè, 
el que ha dit el Gerard, han passat coses durant aquest contracte i no es poden obviar. Jo 
no sé, Esther, si aquesta informació de que tenien límit fins al desembre per pagar la tenies 
la setmana passada o no, m’agradaria saber més sobre aquesta sanció i l’estat d’aquesta 
sanció, és a dir, quin termini tenien per pagar, perquè han passat uns quants mesos i, fins 
on jo arribo, torno a dir, crec que la compensació s’ha de fer d’ofici, no ho entenc d’una 
altra manera i em sorprenen aquestes coses. Jo t’agraeixo també l’enumeració del 
procediment que diu la llei de contractes per fer una modificació de contracte i que hagis 
deixat molt clar que heu procedit en la legalitat en tot moment, si no fos així, com ha dit el 
Gerard, algun tècnic hagués dit alguna cosa i, si no, jo avui mateix estaria anunciant la 
interposició d’un recurs, com he fet en altres ocasions, no us preocupeu per això. Jo crec 
que les coses que s’estan dient avui s’havien de dir i jo crec que sí que tenim molt clar quin 
és l’objecte del punt que portem a aprovació avui, sabem el que portem a aprovació i és 
per aquest motiu que nosaltres no votarem en contra, ens abstindrem perquè entenem que 
aquesta empresa ha fet la feina i se li ha de pagar. I, si no ho aprovem ara, anirà l’any que 
ve com un reconeixement [Inintel·ligible, 00:57:19] perquè se’ls ha de pagar perquè la feina 
està feta. Per tant, nosaltres no posarem pals a les rodes a que aquesta factura es pugui 
pagar però sí que crec que ens ha de servir per plantejar els futurs plecs, per fer un estudi 
més profund dels preus unitaris, preus unitaris que, per cert, no surten a cap informe. Jo no 
sé, Josep, d’on treus que et quadren els números perquè, realment, als informes tècnics de 
l’expedient no hi ha estat de mides i de preus unitaris que jo crec que és importantíssim en 
qualsevol ampliació de contracte d’aquest tipus. No sé. Però jo crec que ens ha de servir 
per aprendre cara al futur què farem i també la qüestió dels preus de mercat que parlaves. 
No som nous i jo crec que tots sabem, no sé, com de “raro” va ser tot aquest procediment 
de contractació, que per ser el contracte més car de l’Ajuntament només es va presentar 
una empresa i ens vam haver, com aquell que diu, de menjar els preus que vam donar en 
l’oferta. I aquí estem, “de aquellos lodos, estos barros, que dicen”. Doncs, com he dit, a 
veure si som capaços de fer-ho una mica millor i aprendre de com ha anat aquest servei 
cara al futur.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que no em consta cap altra paraula demanada més en aquest torn. 
per tant, regidora, si volgués tancar aquest segon torn i últim i, per tant, poder passar 
després a la votació.

Sra. Espinosa:
Jo només afegir i defensar, evidentment, la tasca de seguiment i de control dels tècnics en 
aquest cas. Han estat durant tot el període de confinament fent planificacions, controlant el 
que feia l’empresa i, en base a això, amb la factura que va presentar l’empresa, es va 
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arribar a l’import d’aquesta factura. Sense aquest treball, evidentment, dels tècnics, no 
s’hagués pogut arribar a aclarir el tema de l’import perquè ells tenien molt clar tot el que 
s’havia fet des de que va començar el confinament que va ser quan va començar tot 
aquest a situació. res més a dir, vull dir que esperem que no haguem de tornar altre cop a 
plantejar aquestes neteges que serà que hem sortit d’aquesta situació i res més.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si els sembla, passaríem d’aquesta manera a la votació. Votació punt 8.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 11 10

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  el present dictamen per 11 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), i 10 abstencions d’ ERC (4), la CUP (3), MEC (1), C’s (1), i  
Molins Camina-Podem (1).

Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les Persones

9- Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional amb motiu del dia 20 de novembre, 
dia internacional de la Infància i 31è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants.

DICTAMEN

Atès que el 20 de novembre de 1989, el món va fer una promesa a la infància: fer del món 
un lloc millor per a cada nen o nena, mitjançant la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Atès que l’any 1996, UNICEF va llançar la iniciativa mundial de Ciutats Amigues de la 
Infància, juntament amb els governs locals, per respondre al desafiament de fer realitat els 
drets dels infants i millorar el benestar d’aquests.

Atès que la Secretaria Permanent del Programa Ciutat Amigues de la Infància , formada 
pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instituto Universitario de 
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Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia-IUNDIA, la Federación Española 
de Municipios Y Provincias i UNICEF Comité Español, el 25 d’Octubre de 2018, va 
reconèixer a Molins de Rei com a Ciutat Amiga de la Infància.

El text de la Declaració Institucional amb motiu del dia 20 de novembre, dia internacional 
de la Infància i 31è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants és el següent:

DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 2020 DECLARACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI -CIUTAT AMIGA DE LA infància-

Les ciutats i comunitats tenen un paper fonamental en la promoció i realització dels drets 
dels nens, nenes i adolescents que hi viuen. Ens trobem actualment en unes 
circumstàncies excepcionals que estan posant a prova la nostra capacitat de resposta com 
a societat, no només davant l'emergència derivada de la COVID-19 sinó davant dels reptes 
futurs que se'ns plantegen, de recuperació, però també de l'impuls que cal donar entre tots 
a l'Agenda 2030, als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i a l'Acord de París, per 
sortir d'aquesta crisi millor, amb més sostenibilitat, equitat i oportunitats de prosperitat per a 
tots i totes.

És un moment d'inflexió, de reimaginar entre tots el futur que volem per a la infància, tenint 
en compte, a més a més, que hem iniciat ja la darrera dècada d'acció per al 
desenvolupament sostenible i complir amb l’Agenda 2030. Perquè si els nens, nenes i 
adolescents tenen avui els mitjans per educar-se, jugar, aprendre, desenvolupar-se, 
créixer, vol dir que, a més d’un bon present, en el futur tota la societat tindrà èxit.
Com a part d'una corporació local reconeguda com a Ciutat Amiga de la Infància volem 
ratificar el nostre compromís amb els drets de la infància i adolescència avui per assegurar 
un futur més just, equitatiu i sostenible. Per això ens comprometem a impulsar mesures 
encaminades a:

· Tenir en compte en totes les decisions preses per aquesta administració, tant en la 
resposta a la crisi, com en la recuperació, que tenen efectes sobre la infància i 
adolescència, els principis rectors de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, a 
saber: interès superior de l'infant, el dret a la vida, la supervivència i 
desenvolupament, el dret a la participació i la no discriminació.

· Involucrar totes les àrees de govern local en la promoció dels drets dels infantis i els 
adolescents, de tal manera que els objectius del Pla Local d'Infància i Adolescència 
siguin compartits i les accions es realitzin de forma coordinada en el si de la nostra 
corporació.

· Analitzar l'impacte de la COVID-19 sobre la infància i adolescència que viu a la 
nostra localitat, especialment sobre aquells grups més vulnerables i adaptar en 
conseqüència, el nostre Pla Local d'Infància i Adolescència. 

· Reforçar les ajudes socials d'emergència que reben les famílies amb fills menors 
d'edat a càrrec i prioritzar les famílies més vulnerables, monoparentals, entre 
d'altres.

· Reforçar els programes educatius adreçats a nens i nenes amb risc d'abandonament 
escolar, discapacitat o en situació de bretxa digital. 

· Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat un enfocament 
d'infància i de sostenibilitat. 

· Fer de la nostra ciutat un espai que fomenti el joc i l'esport. 
· Fomentar la cura i el respecte de l'entorn, l'accés a espais verds i saludables i sense 

contaminació, així com el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure i a la natura.
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· Crear espais protectors (ludoteques, espai jove, centres esportius, etc.) on els nens i 
nenes poden aprendre a comprendre, compartir i gestionar les seves emocions i on 
trobin protocols de protecció contra tot tipus de violència.

· Oferir habitatges o alternatives habitacionals dignes a la mesura i condicions de les 
famílies, amb espais comuns per jugar, moure’s i socialitzar-se. 

· Donar recursos a les famílies per fomentar una parentalitat positiva i facilitar les 
activitats en família.

· Potenciar la participació dels nens, nenes i adolescents en les decisions locals, i en 
tots els àmbits (en els centres esportius, biblioteques, ludoteques, etc.).

Les mesures anteriors ens aproparan encara més a la ciutadania de la nostra localitat i a 
les seves necessitats, i ens permetran comptar amb una estratègia que posi a la infància 
en el centre de la resposta i la recuperació a la crisi de la COVID-19, i al mateix temps 
reforcem el nostre compromís amb la consecució de les fites que ens marca l'Agenda 
2030.

Ens comprometem avui 20 de novembre de 2020, amb la infància i l’adolescència, i amb el 
futur de Molins de Rei, per no deixar ningú enrere.

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 a la Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei 
amb motiu del dia 20 de novembre, dia internacional de la infància i 31è aniversari de la 
convenció sobre els drets dels infants. 

Segon. Renovar el compromís de col·laborar conjuntament amb UNICEF per garantir 
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants al municipi.

Tercer. Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).

Quart. Notificar aquest acord a UNICEF Comité Español i UNICEF Comitè Catalunya, i 
traslladar-ho a totes les AMPA i els centres educatius de la nostra vila, donant compte a la 
propera sessió del Consell Escolar Municipal, del Consell d’Infants i del Consell 
d’Adolescents de Molins de Rei.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt nou de l’ordre del dia que ja és amb canvi de comissió informativa, per 
tant, passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Servei a les persones, el punt nou, 
com dic, aprovar l’adhesió a la declaració institucional amb motiu del dia 20 de novembre, 
Dia Internacional de la Infància i 31è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants. I faria la lectura d’aquest manifest la regidora del rang, la senyora Carme Madorell, 
endavant.

Sra. Madorell:
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Presenta el punt 9.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no m’equivoco, hi hauria la paraula demanada de l’Estefania. Endavant.

Sra. Castillo:
Correcte. La CUP votarem a favor de l’adhesió a la declaració, està clar, però sí que és 
veritat que ens agradaria dir dues coses. Una és recordar que en aquesta època de 
pandèmia que estem vivint, sobretot en els primers mesos, els infants, doncs, van sortir el 
12 de març de l’escola i no van tornar a posar els peus al carrer fins el 26 d’abril, han sigut 
uns dels grans oblidats, a part de la gent gran, durant aquest temps i suposo que 45 dies 
que han estat tancats, suposo que tot això comportarà moltes conseqüències 
psicològiques, emocionals que hem de contemplar amb els infants. I això ho volem enllaçar 
a que un dia que es poden sentir protagonistes, lamentem que l’Ajuntament només hagi 
penjat una pancarta a la façana de la vila i hagi il·luminat la façana de Ca n’Ametller i no 
s’hagi preparat cap altra activitat. Som conscients que estem en una pandèmia però 
tothom ens hem adequat a les situacions actuals i els infants ha quedat superdemostrat 
que també són capaços d’adaptar-se a la situació actual. Creiem que ens podríem, que 
des de la regidoria d’Infància es podrien haver trencat una miqueta més el cap, diguem-ho 
col·loquialment, i podrien haver, mira, se m’acudeixen algunes propostes com fer una 
proposta de penjada de dibuixos online, recull d’àudios dels infants amb quin dret els 
sembla més important, fer una pancarta o dibuix i la pengessin al balcó, que ja estan 
acostumats. I creiem que s’ha devaluat una mica aquest dia i esperem que pel pròxim 20 
de novembre de l’any que ve, esperem que no estiguem en pandèmia, però que aquells 
dies es puguin sentir protagonistes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Tindria la paraula la senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. La declaració d’aquest any sobre els drets de la infància fa un èmfasi especial en 
el moment d’inflexió que suposa en les circumstàncies que estem vivint i les 
conseqüències que poden tenir sobre tots els infants en relació a la seva formació, els 
seus drets fonamentals o les ajudes necessàries de tot tipus perquè puguin tenir una vida 
digna. Hi estem totalment d’acord. Aquesta declaració també incorpora un punt sobre i cito 
literalment “la creació d’espais protectors on puguin aprendre a comprendre, compartir i 
gestionar les seves emocions i on trobin protocols de protecció contra tot tipus de 
violència”. En aquesta línia, en el Ple del mes de desembre de l’any passat es va aprovar 
una moció presentada pel nostre grup municipal que, en resum, proposava la intervenció 
de l’Ajuntament en la mesura que es pogués, ja ho vam comentar en aquell moment, per 
lluitar contra l’abús sexual infantil amb la creació de mecanismes i protocols de prevenció, 
detecció i reparació però, sobretot, també de formació per a tots els professionals que 
estan en contacte amb infants. Aprofitant aquesta declaració que subscrivim, ens agradaria 
saber si s’ha iniciat algun tipus de planificació en aquesta línia ja que fa un any que es va 
presentar la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 42/89

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

Moltes gràcies. No em consta cap paraula demanada més. Per tant, no sé si la regidora 
volgués afegir alguna cosa més, senyora Carme Madorell, endavant.

Sra. Madorell:
Sí, volia dir vàries coses. Primer, com podreu veure, tots aquests punts que s’exposen no 
afecten simplement a una regidoria sinó que, realment, s’està parlant d’Habitatge, Serveis 
Socials, Infància, Educació, Esports, Urbanisme, Medi Ambient, Economia...és una tasca 
que no només depèn d’una regidoria, és allò que se’n diu treballat en xarxa perquè, 
realment, els infants evidentment, igual que les persones grans, no només tenen el seu 
àmbit d’actuació en una sola regidoria sinó que, realment, “abarca”...és un projecte molt 
ampli i, realment, el que deia l’Estefania, evidentment que ho vam debatre, evidentment 
que en vam parlar i justament en Govern, no només la regidoria, en vam parlar molt i, 
sincerament, crec que el que vam decidir fer que era poca cosa era el més coherent i el 
més apropiat. Estàvem en un moment que no estàvem ni en aquesta segona fase que 
començarà dilluns, actes pel dia 29 de novembre han estat anul·lats, el de la [Inintel·ligible, 
01:10:26]. Jo vaig estar, havia sigut regidora d’Infància, un temps no i ara ho torno a ser, i 
el mes de novembre era el gran mes, que deia jo, no es parava. Hi havia actuacions, hi 
havia actes, hi havia la biblioteca...és un continu. Tècnicament, també es va parlar, vam 
parlar seriosament de què fèiem, si ens tiràvem a fer coses i, evidentment, es va decidir 
que no. Jo crec que els nens també han de ser protagonistes quan les coses no es poden 
fer, que també han de ser responsables, que també han de veure que els avis es moren, 
que t’agafen una malaltia, també han de veure que no es pot sortir al carrer. Han sigut 
abandonats, jo no ho crec que hagin sigut abandonats, jo trobo que molts pares, molts 
educadors i molts responsables molt seriosos els hi ha explicat molt bé el que passa i que 
és veritat, és una pena, jo ho pensava respecte a mi i els meus fills, nosaltres no hem 
hagut de passar, realment és una pena que tota una generació de nens recordin en la seva 
infantesa això i espero que els hi sapiguem donar la volta i acabi sent alguna cosa que els 
ensenyi per la vida i acabi sent positiu. Però, sí, vam decidir que aquest mes es faria el dia 
perquè, evidentment, no es perdés el sentit, perquè no es perdés el record del dia però que 
aquest any potser no tocava, no sabem ni si podrem celebrar el Nadal d’aquí un mes. I, per 
una altra banda, si us mireu la web d’Infància està ple, ple d’activitats. S’està fent una feina 
des de la regidoria, això sí, bastant, i amb el Consell d’Infants, està ple d’activitats. A l’estiu 
ja n’hi va haver, ara n’hi ha, al Nadal es renovaran totes, o sigui que, potser sí que es 
podria haver fet alguna altra cosa més però el que hem fet ha sigut molt pensat i adequant-
ho al moment que estem. I, després, per contestar a la Marta, realment, mira, si ara vols 
que et digui, en aquest moment, no et sé contestar. Ja t’ho dic clarament, vaig estar una 
temporada fora de la regidoria, no sé com està en aquest moment. De totes maneres, és 
veritat que és un fet que qualsevol persona que treballi a Molins de Rei, per exemple, als 
casals d’estiu, evidentment, per llei se’ls demana a tots els monitors que compleixin amb la 
norma i que, evidentment, no tinguin cap mena de dubte ni de cap delicte relacionat, o 
sigui, que tot el que està dintre de la legalitat, aquí a Molins, se segueix, un entrenador de 
handbol, un entrenador, un educador, el que sigui, aquestes persones. I potser sí que ens 
faltaria això, fer un tema de formació més analitzada que ho recollim i ho tinc en compte i 
gràcies per recordar-ho, Marta, si no ho estem fent prou ara.
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Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passaríem a la votació d’aquest manifest. Votació 
punt 9.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

10.- Aprovar la Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 25 
de Novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones i 
les nenes 2020.

DICTAMEN

Atès que els grups municipals de l’Ajuntament de Molins de Rei han elaborat un una 
declaració conjunta.

Atès que aquesta declaració té com objectiu recordar la necessitat del compromís dels 
governs locals en relació a la violència envers les dones i les nenes.

Atès que el text és el següent:

Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones i les nenes 2020

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil ens tornem a aplegar per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig als feminicidis i a la violència masclista 
contra les dones i les nenes, i per a fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant 
fins erradicar-la.

Malauradament, les violències masclistes continuen al centre de les vides de les dones.

Aquest ha estat un any especialment punyent, on la pandèmia de la COVID-19, que ha 
causat una profunda commoció en les nostres economies i societats, ha subratllat la 
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dependència que la societat té del treball invisibilitzat de cures exercit majoritàriament per 
les dones, tant a fora com a dins de la llar, al mateix temps que ha posat de manifest les 
desigualtats estructurals que el patriarcat fa visibles en tots els àmbits, ja sigui l'econòmic, 
el sanitari, la seguretat o la protecció social. Hem vist, ara més que mai, la feminització de 
la pobresa i la racialització del treball precari que fa evident la importància de la 
interseccionalitat dins els moviments feministes.

I enmig de la situació de pandèmia que estem vivint, les víctimes de violències masclistes 
(dones i les seves filles i fills) pateixen encara més, aquests han vist incrementat el seu 
patiment pel fet d’haver de conviure i confinar-se amb els seus agressors i, també per 
comptar amb menys opcions de donar a conèixer la seva situació o per demanar ajuda i 
protecció en els seus entorns immediats. Així mateix, s’han detectat per part dels serveis 
socials i els serveis especialitzats en l’atenció a les dones víctimes de violència masclista 
noves situacions.

Malgrat l’esforç de les administracions i els serveis per dotar de recursos els programes 
existents i incrementar les vies d’accés de les dones als i les professionals, cal continuar 
apostant de forma ferma i contundent per una atenció de qualitat que compti amb els 
recursos humans i econòmics suficients per a fer front a aquesta xacra social.

Enguany, són ja 40 les dones assassinades víctimes de violència masclista. Són, també 
molts els nens i les nenes víctimes de violència vicària, aquella violència que s'exerceix 
sobre les filles i els fills per a ferir a la dona. És una violència afegida a la de la dona 
víctima. El maltractador sap que danyar, assassinar als fills/filles, és assegurar-se que la 
dona no es recuperarà mai. És el mal extrem.

També, són ja innumerables els casos de violències sexuals grupals que han patit 
nombroses dones i la trista resposta de la justícia patriarcal ha fet que milers de persones 
ens mobilitzéssim per denunciar la cultura de la violació, tant arrelada pels valors misògins, 
la pornografia i la prostitució denigrant contra la dona, que ens transforma en mers 
objectes sexuals subjugades al poder i desig dels homes. Calen apostes i accions fermes 
per una educació sexoafectiva que reverteixi el model de masculinitat imperant i apoderi 
les nenes i noies.

Reivindiquem les polítiques feministes com l’eina més útil per fer front a les polítiques 
feixistes: coeducació, tolerància zero davant la violència masclista i aplicar la 
transversalitat feminista a totes les accions polítiques. Les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats i amb perspectiva de gènere, d’educació, salut, acompanyament a la inserció 
laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i 
imprescindibles per a una convivència justa i per a alliberar les dones del cicle de violència 
i de la posició de ciutadanes de segona a què l’androcentrisme les aboca.

Quan les dades dels partits judicials del segon trimestre de 2020, recollides per 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat mostren que 464 dones han estat víctimes de 
violència masclista, que només 22 homes han estat condemnats i 1 d’absolt.

Quan les dades Servei d’Atenció a les Dones de Molins de Rei (SIAD) ens mostren un 
increment significatiu en relació a les necessitats d’atenció i suport a les dones. En el 
període gener - setembre 2019 es van fer 175 atencions des del Servei d’assessorament 
psicològic del SIAD en el mateix període del 2020 s’han realitzat 319, xifra que és ja 
superior a la de tot el període del 2019 en el que es van fer de 211 atencions.
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Reclamem:
− Que la Generalitat assumeixi els acords votats al Parlament (Pacte català contra la 
violència de gènere, implementar les UVIF, ... ), dotant dels recursos econòmics i 
personals necessaris els serveis que comporten aquests compliments: SIADS, SIES, 
centres d’acollida,..
− Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere en l’àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, 
conscienciació i sensibilització social.
− Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells partits 
que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els Drets Humans de les dones 
i els seus fills i filles i la lluita contra la violència masclista.
− Enfortir la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens per a l’explotació 
sexual, impulsada per l’organització feminista Movimiento Democrático de Mujeres, de la 
qual Molins de Rei és membre, lluitant contra aquesta xacra.

Cridem juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes!

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

ACORDS

PRIMER.- Aprovar el manifest institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei, del 25 de 
novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i les nenes 
2020.

SEGON.- Fer pública aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
dela Vila).

TERCER.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Associació Catalana de Municipis i Comarques, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem al punt 10 de l’ordre del dia que és aprovar la declaració institucional de 
l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 25 de Novembre, Dia Internacional per a l'eliminació 
de la violència envers les dones i les nenes i és, evidentment, la declaració del 2020. I faria 
la lectura d’aquesta declaració la senyora, la regidora Jessica Revestido, endavant.

Sra. Revestido:
Presenta el punt 10.

Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions, senyora Núria Garriga d’Esquerra Republicana, endavant.

Sra. Garriga:
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Hola, molt bon vespre a tothom. Marc, benvingut. Xavi, ja ens faràs arribar un tall de pastís 
si és el teu aniversari, per molts anys. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.

Sra. Garriga:
Ara sí que enfilem el punt. La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta 
que es manifesta de formes diverses, sexuals, econòmica, psicològica, simbòlica, entre 
d’altres. Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa l’home en una 
posició dominant i superior envers les dones. Cal desconstruir la nostra societat per poder 
superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i en la 
igualtat, per això el grup municipal d’Esquerra Republicana votarem a favor d’aquesta 
declaració. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha més paraules demanades. Ara sí, Estefania, endavant.

Sra. Castillo:
La CUP votarem a favor, tot i així no ens cansarem de dir que el 25 de novembre, el 8 de 
març i tots els dies de l’any hem de seguir mostrant el nostre rebuig en contra de les 
violències masclistes, una violència estructural, el mateix sistema capitalista patriarcal. A 
Molins de Rei, diferents col·lectius feministes han fer activitats adaptades a la situació que 
estem vivint com la cadena feminista que es va celebrar diumenge i la regidoria de 
Feminisme ha fet diferents activitats també, conjuntament amb el manifest institucional, 
també adaptades que tant la regidoria com altes membres d’altes grups municipals ja hem 
dit que la nostra intenció és que puguin, aquests manifestos, ser llegits per dones de 
diferents entitats, col·lectius i associacions a la llarga. I també hem transmès a la regidora 
de Feminisme que hem trobat a faltar en aquest 25N una campanya potent al carrer 
perquè, a Molins, a part de la pancarta que hi havia al balcó de l’Ajuntament, perquè tot 
Molins de Rei estigués una mica vestida de lila en aquest 25N perquè fa falta. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. De nou, no em consta cap paraula més, per tant, si la regidora volgués 
afegir alguna cosa més, senyora Revestido, i si no passaríem a la votació. D’acord. 
passem a la votació. Votació del punt 10.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1
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MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

11.- Aprovar l’adhesió a la Declaració de la coordinadora catalana d’ajuntaments 
solidaris amb el poble sahrauí (ccasps) en relació a l’escalada militar al Guerguerat, 
al sud-oest del Sàhara Occidental 

DICTAMEN

Des de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments solidaris amb el Poble Sahrauï han fet 
arribar la Declaració en relació a l’escalada militar al Guerguerat, amb el text següent:

“DECLARACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS 
AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS) EN RELACIÓ A L’ESCALADA MILITAR AL 
GUERGUERAT, AL SUD-OEST DEL SÀHARA OCCIDENTAL

El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica-RASD va 
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-
oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències. 

Des de fa tres setmanes civils sahrauís s’estan manifestant de forma pacífica bloquejant la 
carretera que va des del Guerguerat, a l’extrem sud del Sàhara Occidental, fins a 
Mauritània. La bretxa del Guerguerat, feta al mur que separa en dos el Sàhara Occidental, 
serveix com a punt de comunicació per carretera amb Mauritània, i diàriament és utilitzat 
per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part del Marroc ni de 
la MINURSO sobre si allò que surt del territori del Sàhara Occidental és fruit de l’espoli dels 
seus recursos naturals. 

Els darrers dies hem pogut veure imatges i vídeos de l’exèrcit marroquí acostant-se a la 
zona del Guerguerat, i el govern de la RASD ha indica que fonts presents en el lloc han 
pogut constatar que les autoritats marroquines han procedit a camuflar efectius de l’exèrcit 
del Marroc no uniformats i vestint amb roba civil, amb la intenció d'irrompre a la "zona de 
separació " i atacar els civils sahrauís que protesten pacíficament contra la bretxa il·legal 
del Guerguerat. 

Avui 13 de novembre, tropes de l’exèrcit del Marroc han entrat a la zona del Guergerat per 
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de 
vehicles en la franja de cinc quilòmetres que separen la duana marroquina amb Mauritania. 
La resposta del Front Polisario ha estat agafar posicions davant un eventual enfrontament 
armat. 
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El Guerguerat, junt amb Bir Guenduz i Tichla, representen posicions de control per part del 
Marroc a la frontera sud del Sàhara Occidental amb Mauritània. De fet, l’únic camí obert al 
tràfic de camions és la pista del Guerguerat, molt sovint espai de mobilitzacions sahrauís i 
que Marroc va començar a asfaltar l’agost de 2016. 

La bretxa del Guerguerat és en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar 
Nº1 signat pel govern de la RASD i Marroc l’any 19911. Per aquesta raó, el govern de la 
RASD ha declarat que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja sigui militar, de 
seguretat o ciutadà civil en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona 
de separació" serà considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondrà 
amb fermesa, en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació 
suposarà, així mateix, la fi de l'alto el foc i pot obrir la porta a l'esclat d'una nova guerra 
total a la regió2. 

Davant d’aquesta situació, des de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb 
el Poble Sahrauí volem expressar la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió 
que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i per tot això: 

· Instem el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el 
Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 
del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del 
Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori 
sahrauí per comunicar-se amb Mauritània. 

· Fem una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la 
seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al 
Referèndum al Sàhara Occidental-MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i 
vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de 
les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un 
referèndum d’autodeterminació. 

· Demanem a les Nacions Unides que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara 
Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició cap a 
la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 
690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991. 

· Demanem a totes les administracions, als governs locals, al govern de Catalunya, al 
govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions 
Unides que promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i 
protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, 
alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la 
resolució del conflicte. 

· Demanem a totes les administracions, als governs locals, al govern de Catalunya, al 
govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions 
Unides que es prenguin mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals 
per part del Marroc al Sàhara Occidental i pressionin perquè es produeixi 
ràpidament l’alliberament d’activistes sahrauís presos. 

Barcelona, tretze de novembre de 2020”
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Per tot això, es proposa:

PRIMER. Aprovar l’adhesió a la Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) en relació a l’escalada militar al guerguerat, al 
sud-oest del sàhara occidental.

SEGON. Fer públics aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació 
municipals de titularitat pública (Ràdio Molins de Rei, el web municipal i el butlletí El Balcó 
de la Vila).

TERCER. Notificar aquest acord al Consultat General del Regne de Marroc a Barcelona i a 
Molins de Rei amb el Sàhara.
Traslladar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de 
Municipis de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y províncias, a la 
Delegació del Govern a Catalunya, al Departament d’Afers i Relacions Institucional i 
Exteriors i Transparència.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Ara passaríem al punt 11 de l’ordre del dia, aprovar l’adhesió a la declaració de la 
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí en relació a 
l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental. I faria aquesta mateixa 
explicació d’aquesta adhesió la regidora de Cooperació, la senyora Jessica Revestido. 
Endavant.

Sra. Revestido:
Presenta el punt 11.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Si no vaig errat, seria el senyor Marc Vives, 
endavant.

Sr. Vives:
Hola, bon vespre a totes. Primer de tot, merci per la benvinguda, esperem anar-nos veient 
aviat en persona si tot va bé. Bé, nosaltres volíem comentar que donem suport a l’adhesió 
d’aquest manifest però ens agradaria deixar clares algunes coses que creiem fermament i 
creiem que són essencials per entendre el conflicte sahrauí. El territori sahrauí, com bé diu 
també la declaració, ha estat molts anys sota el domini del Regne espanyol, creiem que és 
important dir-ho. De fet, no és fins el 75 que, amb un Franco ja moribund, Espanya 
abandona el Sàhara i ho fa deixant la població a la seva sort. No es produeix cap mena de 
procés de descolonització i, de fet, un dels protagonistes d’aquest projecte és el rei emèrit, 
llavors príncep, Joan Carles I, que el dia anterior de que l’Estat espanyol abandonés el 
territori sahrauí, va anar allà en persona, evidentment, comandat per Franco, per dir que no 
els abandonarien. Què va passar a partir d’allà? El que ja sabem una mica, portes obertes 
a que el Marroc i Mauritània es rifessin el territori sahrauí obrint una guerra cruenta que ha 
portat una mica a la situació actual, aquest mur de la vergonya, que estem parlant del mur 
més gran del món, estem parlant de la vora 2.000 km i que genera la situació amb la que 
ens trobem actualment. Per tant, volem deixar clar des de la CUP la responsabilitat que té 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 50/89

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

Espanya en aquest conflicte. De fet, una responsabilitat que, per llei, encara té ja que en 
innombrables ocasions, no ho diem nosaltres, ho diu l’ONU, ho diu [Inintel·ligible, 
01:29:32], ho diu el Comitè Internacional de la Haia que veuen això i així ho dictaminen. De 
fet, no fa massa, a finals de l’any passat, l’actual Govern d’Espanya va vendre al govern 
del Marroc vaixells de guerra, una cosa que no passava des de feia 30 anys, sent 
còmplice, al nostre entendre, del control ferri que té Marroc respecte del Sàhara i la 
vulneració reiterada dels drets humans que pateix la població sahrauí. És un exemple dels 
molts que es poden trobar de que l’Estat espanyol, mani qui mani, no té cap mena de 
voluntat política d’acabar amb aquest conflicte. Adherir-nos a la causa està molt bé, és 
evident, però és necessari que, si ens creiem el que avui espero que aprovem, tots els 
membres dels diversos partits polítics d’aquest Consistori fem el possible en el sí de les 
nostres organitzacions perquè aquest manifest, això que diu aquest manifest, reverteixi en 
polítiques reals de l’Estat espanyol envers [Inintel·ligible, 01:30:30]. Merci. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si no m’equivoco, ara també és el torn de la senyora Núria Garriga. 
Endavant.

Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal 
estem estorats i indignats per aquests fets. Exigim: Primer, al regne del Marroc, la retirada 
immediata dels efectius militars del territori afectat; segon, el respecte pels drets humans; 
tercer, la celebració d’un referèndum d’autodeterminació al territori; i quart i últim, 
l’alliberament dels activistes sahrauís presos. I, per això ens adherim a la declaració del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la CCASPS. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No veig cap paraula demanada més. No sé si vol afegir alguna cosa més la 
regidora, Jessica Revestido, que veig que ara està amb la conciliació, també. Doncs, bé, 
passaríem a la votació. Votació punt 11.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat 
dels membres presents.

D – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

12.- Qüestions sobrevingudes

No n’hi ha

E – MOCIONS

13.- Moció de les entitats Plataforma per la Llengua, Assemblea Nacional Catalana i 
Ateneu Mulei de Molins de Rei, en defensa de la unitat de la llengua

MOCIÓ

Les entitats Plataforma per la Llengua, Assemblea Nacional Catalana i Ateneu Mulei de 
Molins de Rei presentem la següent moció en defensa de la unitat de la llengua

Exposició de motius:

La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva 
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. 
Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres 
denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, 
menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes 
denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de 
deu milions de ciutadans europeus.

En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el 
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les 
Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.

Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de 
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, 
atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de 
ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, 
també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria 
filològica.

En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació 
de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè 
l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa 
que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web 
d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques 
de català i valencià separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no 
només una despesa addicional i supèrflua sinó també un dany cultural injustificat.



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 52/89

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

El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la 
llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels 
diversos governs dels territoris de llengua catalana.

Els centres culturals i acadèmics de  referència,  com l’Institut  Ramon Llull,  haurien   de  
poder
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català 
es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses 
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.

Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total 
dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara 
possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I, 
finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera 
disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i 
televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó 
que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats 
dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector 
clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions més joves com és 
l’audiovisual.

El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar 
la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua 
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques 
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les 
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les 
institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha 
fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint 
aquesta manca de coordinació política i administrativa.

D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les 
Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les 
bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris 
però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei adopta els següents:

ACORDS:

1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi 
menystenir altres denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o 
socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder 
viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua 
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar 
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el 
secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de 
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les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels 
Diputats i al Senat.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Amb aquest tema finalitzaríem els aspectes dictaminats per les comissions informatives. 
Senyor interventor, jo crec que ens acomiadem de vostè perquè ara sí que [Inintel·ligible, 
01:32:00]. Per tant, passem a les qüestions sobrevingudes, que no n’hi ha cap. I ara sí 
que, mentre vaig introduint el tema, dono accés al representant, si no m’equivoco, de 
l’Assemblea Nacional de Catalunya, que està a la sala d’espera, en Josep Miquel 
Hermoso, perquè, com saben, amb coherència amb el nou Reglament Orgànic Municipal 
per qual, quan hi ha tres entitats que presenten i signen una moció, aquesta moció entra 
directament a l’ordre del dia i això és el que va determinar, per tant, la darrera Junta de 
Portaveus celebrada el passat divendres i, per tant, com a primera moció en el Ple del dia 
d’avui, en el bloc D de les Mocions, el punt 13 és la moció de les entitats Plataforma per la 
Llengua, Assemblea Nacional Catalana i Ateneu Mulei de Molins de Rei, en defensa de la 
unitat de la llengua. I, en aquest cas, la defensa i lectura d’aquesta moció la faria el senyor 
Josep Miquel Hermoso que li donem la benvinguda, bona nit, i endavant.

Sr. Hermoso:
Presenta el punt 13.

Sr. Alcalde:
Molt bé. S’obriria el torn d’intervencions. Si no m’equivoco, entenc que el senyor Marc 
Vives és el primer que ha demanat la paraula. Quan no fem distincions entre els torns, de 
vegades, se m’escapa. Per tant, senyor Marc Vives, endavant.

Sr. Vives:
Molt bé, gràcies. Defensar la llengua catalana hauria de ser una obligació per qualsevol 
persona amb un mínim d’estima pel país i territori, és una part essencial del que ens fa ser 
com a poble [Inintel·ligible, 01:39:47] i des de Fraga fins l’Alguer, malgrat que a molta gent 
aquest unió li pugui coure. Una unió que porta dècades volent ser esborrada pel País 
Valencià i les Illes mitjançant legislacions que li atorguen una importància residual, gairebé 
folklòrica. Aviat sentirem a dir coses com “quina gràcia, he anat a Castelló i parlaven català 
o valencià”, com li vulgueu dir, al cap i a la fi, l’idioma és el mateix. I amb molt d’èxit, 
malauradament, s’està aconseguint que allò que era normal que era sentir escoltar català o 
valencià al País Valencià, a les Illes, arreu del territori, esdevingui cada vegada més una 
raresa [Inintel·ligible, 01:40:25] i això, davant la impassibilitat de molts governs. I aquí al 
Principat anem pel mateix camí si no ens comencem a prendre “en sèrio” la qüestió de la 
preservació del català. Simplement, plantejar-se que el català no pugui ser llengua 
vehicular a Catalunya, al Principat, ja denota una voluntat de minimitzar aquesta llengua i 
reduir-ne el seu ús. Només faltaria que la Llei Celaá no ho garantís, després de “l’estropici” 
de l’antiga Llei Wert. Des de la CUP, esperem fermament que aquesta moció tiri endavant 
si realment tenim certa estima per la nostra terra i per la nostra llengua. Gràcies. 
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Sr. Alcalde:
Senyor Gerard Corredera de Molins en Comú, endavant.

Sr. Corredera:
Gràcies, alcalde. El català gaudeix d’una diversitat de parlars diferents que l’enriqueixen. 
La varietat dialectal d’una llengua és una mostra de fortalesa que ens indica la seva 
trajectòria històrica i el seu arrelament a diferents territoris. Intentar fragmentar una llengua 
per tenir diversos parlars no només és mesquí sinó contrari a la realitat que vivim tots els 
catalanoparlants quan ens trobem i ens comuniquem i convivim amb una mateixa llengua. 
Intentar enfrontar catalans, valencians o illencs per qüestions de llengua no és només un 
exercici mesquí sinó que va en contra de tota lògica. Intentar generar la ficció de que el 
català i valencià o mallorquí, entre d’altres, són llengües diferents és tan poc rigorós com 
seria discutir que castellans i argentins parlen la mateixa llengua. Probablement, aquells 
que s’oposen al reconeixement de la unitat de la llengua catalana són els mateixos que 
celebren constantment que la llengua castellana sigui parlada per centenars de milions de 
persones a tot el món. S’imaginen aquells que s’oposen a la unitat de la llengua catalana 
que es fes el mateix exercici amb la llengua castellana? No trobarien un contrasentit que 
es digués que argentí, peruà i castellà són llengües diferents? De fet, hi ha més diferència 
en el parlar d’aquests països que la que hi ha entre la diferència dels dialectes del català. 
És molt probable que aquells que s’oposin a la unitat de la llengua vulguin enfangar el 
debat parlant de la relació entre la unitat de la llengua i una suposada agenda política. De 
fet, són ells qui utilitzen la llengua com una munició política i de forma grollera perquè, no 
tenint ni un sol argument científic o filològic per donar suport a les seves teories, continuen 
utilitzant la llengua per enfrontar territoris i, per tant, poblacions. Tots els arguments en 
contra de la unitat obeeixen a la voluntat de no reconèixer la realitat plurilingüe de l’Estat. 
Vista la manca d’arguments científics per oposar-se a la unitat de la llengua catalana, 
comprovats els costos econòmics i administratius de les polítiques que la segreguen i 
atesos els perjudicis culturals per la població, cal preguntar-se per què alguns insisteixen a 
no reconèixer aquesta unitat. Només podem concloure que es tracta d’imposar un model 
d’estat on hi hagi una única llengua forta, el castellà, i totes les altres siguin petites, sense 
riquesa dialectal i sense capacitat de transmissió. I, per aconseguir aquest objectiu, alguns 
no tenen inconvenient en viure d’esquena a la realitat dialectal dels seus territoris, en 
enfrontar ciutadanies o en malbaratar recursos públics. En definitiva, el reconeixement de 
la unitat de la llengua catalana només es basa en criteris científics, culturals i de 
convivència. Hem vist tots els perjudicis derivats de la fragmentació lingüística; per contra, 
reconèixer la unitat de la llengua catalana no només representa l’afirmació d’una veritat 
incontestable a nivell científic sinó que es tradueix en riquesa cultural per les poblacions 
dels diferents territoris, afavoreix la convivència entre tots els ciutadans del domini 
lingüístic i suposa un estalvi en recursos econòmics i esforços administratius. Gràcies. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyora Marta Espona, endavant.

Sra. Espona:
Gràcies. L’existència d’una llengua no s’hauria de veure mai com una competició per veure 
quina és millor o més important sinó com una riquesa patrimonial que distingeix una 
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comunitat. Malauradament, la realitat d’aquelles llengües que no tenen un estat darrere és 
que sempre, i això en els millors dels casos, s’han vist supeditades a ser considerades 
cooficials i, per tant, en un rang inferior a la que està definida com a oficial en un territori 
determinat. En aquest sentit, la llengua ha passat a ser considerada un instrument de 
poder, de manera que la imposició d’una sobre una altra o unes altres ha estat el fet més 
habitual i ha provocat efectes diversos. En l’àmbit de Catalunya, la Llei de normalització 
lingüística de l’any 1983 va fer un primer pas en la reconquesta del català per convertir-se 
en una llengua de ple ús en el territori d’on és llengua pròpia. Posteriorment, la Llei de 
política lingüística de l’any 1995 va concretar encara més les mesures per protegir el català 
d’una desaparició possible o, si més no, per no quedar reduïda a una llengua d’ús familiar 
o escolar. Malgrat aquestes iniciatives legals del govern de la Generalitat i per diverses 
circumstàncies més, actualment el català ja no és la llengua més parlada a Catalunya i, tot 
i que té una presència important en sectors com internet, necessita de la promoció de 
l’Administració per no desaparèixer. Els atacs contra la unitat de la llengua catalana no són 
res més que posar en pràctica allò de “divide y vencerás”. Tota llengua té varietats i 
aquestes diferències són una mostra més de la riques que suposen les llengües com a 
reflex de les diferents realitats i societats. Cal treballar perquè aquestes varietats estiguin 
presents en el dia a dia dels seus parlants però, alhora, demostrar que les diferències no 
amaguen l’origen comú. Caure en el parany dels que volen confrontar catalans amb 
valencians, mallorquins, menorquins, etcètera és debilitar la salut de la llengua catalana en 
general. Evidentment, votarem a favor de la moció.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Ana Aroca.

Sra. Aroca:
Jo, com tots sabeu, soc del país valencià, soc nascuda a Alacant, de pares murcians, i, en 
primer lloc, soc castellanoparlant, òbviament. Jo vaig aprendre el català aquí, quan vaig 
arribar aquí. Jo l’havia estudiat a l’institut però ja sabeu com s’estudia la llengua a, com a 
mínim, a Alacant, una assignatura més com podria ser, no sé, la religió o l’ètica o una 
d’aquestes maries menors on s’ensenyava d’una manera molt tova, gairebé inexistent a 
l’escola primària i molt fluixa a l’escola secundaria. Crec que això ara ja ha canviat i hi ha 
molta més oportunitat de poder estudiar directament en línia amb valencià, com es diu allà, 
i és quelcom que és a valorar. El fet de que jo aprengués a parlar el català un cop vaig 
estar aquí i em vaig treure els títols, jo volia aprendre, va fer que quan o fa que quan jo 
vaig allà i intento parlar amb algú que és valencianoparlant, doncs, canvia al castellà 
perquè no poden suportar el meu accent. Ja sé que vosaltres no penseu que tinc accent 
català però amb els valencians jo tinc accent català. Llavors, no només això, baralles 
infinites que he tingut i discussions durant tota la meva vida sobre, precisament, sobre la 
unitat de la llengua. Jo vaig viure, quan era molt joveneta, des de que era una nena, des de 
que va arribar el Partit Popular al Govern del País Valencià, com la llengua comuna 
passava a separar-se i com...fins i tot vam viure com es va crear la Real Acadèmia de la 
Llengua Valenciana, vam viure com va deixar de tenir valor la llicenciatura de filologia 
catalana allà quan, per exemple, a la meva universitat, a la Universitat d’Alacant s’impartia 
aquesta assignatura. Jo vaig viure quan a les oposicions al País Valencià es va deixar 
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d’agafar el títol de català per convalidar-lo, per poder accedir a unes oposicions. Tot això 
és molt lamentable, és molt trist el que hem viscut. Es van carregar una televisió pública 
valenciana que, com heu dit aquí, serveixen o servien per a fomentar la llengua. L’ús del 
valencià dins d’aquesta televisió pública va anar desapareixent i, al final, la van convertir 
en quelcom semblant a Telecinco fins que el van tancar. Ara, per sort, han tornat a obrir un 
canal per fomentar la llengua. Jo crec que des del pacte del Botànic han canviat coses al 
País valencià respecte la llengua, jo crec que d’una manera positiva. Potser no s’ha pogut 
desfer tot el camí previ que portàvem de polítiques del Partit Popular destinades únicament 
a acabar amb la llengua al país valencià. I, torno a dir tal i com he començat, jo soc 
alacantina, castellanoparlant, filla de pares murcians, jo agraeixo moltíssim, moltíssim tant 
a la meva família de sang com a la meva família política que des de sempre em van 
ensenyar a estimar la llengua, tot i no parlar-la, estimar-la, respectar-la, defensar-la i a tenir 
molt clar des del principi, des de sempre, que teníem una llengua comuna amb els veïns 
de Catalunya.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Moltes gràcies. Senyor Ramon Sánchez, endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Bona tarda també, Josep Miquel, com a representant de l’Assemblea Nacional 
Catalana. Primer de tot, agrair a la Plataforma de la Llengua [Inintel·ligible, 01:50:20] 
Català, l’Ateneu Mulei i a l’Assemblea Nacional Catalana que ens hagin presentat aquesta 
moció i que, per tant, siguem, espero, a partir d’una estoneta, un dels municipis que també 
lluita per la defensa de la unitat de la llengua catalana. En definitiva, crec que defensar el 
català forma part del nostre ADN i que ho hem de fer sempre i això crec que és un valor 
que tots hauríem de tenir molt interioritzat i crec que, en aquest municipi, si més no, ho 
tenim molt interioritzat. Passa amb la immensa majoria també de les llengües del món, el 
català gaudeix d’una diversitat de parlars diferents que l’enriqueix i el fa encara més fort. 
Diversitat dialectal però no hauria de servir en cap cas per qüestionar la unitat de la llengua 
catalana. De fet, el català és, lingüísticament, una de les llengües més [Inintel·ligible, 
01:51:16] del seu entorn, especialment si es compara amb altres com l’alemany, l’italià 
[Inintel·ligible, 01:51:22] A les darreres dècades han existit diversos intents de divisió de la 
nostra llengua per part de diversos sectors del conjunt dels territoris del nostre domini 
lingüístic, alguns casos, fins i tot, l’augment de la fragmentació lingüística s’ha dut a terme 
directament des d’algunes [Inintel·ligible, 01:51:43] i institucions públiques, fet 
especialment greu atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni 
lingüístic que hauria de ser orgullosament compartit pels estats i les regions d’Andorra, 
Espanya, França i Itàlia, sinó també un menysteniment absolut de rigor científic i acadèmic 
dels experts en matèria filològica. Jo crec que és una moció que és d’obligat compliment 
que l’aprovem i [Inintel·ligible, 01:52:11] a la nostra llengua, una llengua que s’ha vist 
durant massa temps atacada per diferents estaments de l’Estat i això, malauradament, 
continua present i continuarà present. Per tant, entenem que aquesta defensa que hem de 
fer tots i cadascun de nosaltres també en el nostre dia a dia que és el millor que podem fer 
per la nostra llengua per tal de garantir que aquest futur sigui present estic convençut que 
no faran que aturi [Inintel·ligible, 01:52:39] campanya que també s’està agafant, es portarà 
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a terme ara, “Som 10 milions, som una llengua”, continuï endavant i puguem sentir-nos 
orgullosos, cada dia més, de la nostra llengua que ens identifica i que ens fa sentir 
orgullosos de la nostra forma de parlar i del fet que durant molt de temps el nostre idioma 
ha estat prohibit i que, malauradament, això ha costat vides a moltes [Inintel·ligible, 
01:53:02].

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Si em permeten, jo mateix faré l’explicació del vot del grup municipal 
Socialista. El primer punt, evidentment, també agrair a les tres entitats que han presentat 
aquesta moció i que ens donen l’ocasió de posicionar-nos i explicar el nostre 
posicionament, el nostre punt de vista respecte de les llengües. Mirin, seré molt ràpid i molt 
breu amb tres aspectes, bàsicament, molt clars. Primer, jo crec que malament quan uns 
extrems i uns altres comencen a potinejar la llengua per fer argument polític. La llengua 
necessita sovint de més seny i, sovint, evidentment, en un país que sí que defensa un 
model de normalització lingüística, necessita que realment sigui un debat acadèmic i jo 
diria que ningú acadèmicament posa en qüestió que el català és una única llengua i que, 
per tant, malgrat posicions partidistes de vegades d’uns o d’uns altres, intenten esmicolar 
una llengua de gran riquesa, d’un estat i d’un país amb gran riquesa lingüística i que, 
certament, igual que els defensors d’aquesta moció, nosaltres també defensem que, a 
vegades, determinada riquesa hauria de ser molt més normal, i en comptes de tenir tants 
instituts potser hi hauria d’haver un institut que defensés la riquesa de totes les llengües i, 
en aquest sentit, allò que aporten, des d’un punt de vista de Ramon Llull, tampoc hauria de 
ser una cosa exclusiva del país de Catalunya, diguéssim, sinó de la unitat lingüística del 
català. Malament quan també fem posicionaments partidistes, inclús, de la llengua i 
l’escola. I, miri, senyor Marc Vives, no ens ha de dir a nosaltres res sobre la Llei Celaá, 
som els que l’hem votat en el Congrés dels Diputats. Precisament, vostè s’ha vanagloriat 
d’aquesta llei quan la van votar en contra. Ho dic perquè...fa poc, la van votar en contra i 
diu que se n’alegra que hagi tingut aspectes en aquesta llei en defensa de la llengua 
catalana. Bé, l’han facilitat altres partits polítics, no precisament el seu, que hores d’ara ja 
està al Congrés dels Diputats. Per tant, des d’aquest punt de vista, nosaltres votem a favor 
d’aquest manifest que s’ha presentat i ens congratulem, insisteixo, que ens hagin donat 
veu, en aquest sentit, per posicionar-nos. I ara, senyor Josep Miquel, si volgués tancar 
aquest torn, tindria oportunitat com a ponent d’aquesta moció i, per tant, a continuació, 
faríem la votació. 

Sr. Hermoso:
No, no, podeu passar a fer la votació.

Sr. Alcalde:
D’acord, doncs passaríem a la votació. Vots en contra d’aquesta moció?

Sr. Vives:
Perdona, Xavi, he demanat paraula per al·lusions, no sé com va...

Sr. Alcalde:
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No, al·lusions, no. Jo això...sembla que canviem els regidors però sembla que el debat el 
mantenim. Les al·lusions han de ser personals, no polítiques. Jo he fet referència a un 
argument polític. 

Sr. Vives:
Has dit el meu nom, és una al·lusió personal.

Sr. Alcalde:
No, no. Dir el nom és referència a qui ha dit aquest argument perquè no hi hagi confusió 
quan, a més a més, no es veuen, però no he fet cap consideració respecta a la teva 
persona, només respecte al teu posicionament polític, Marc. 

Sr. Vives:
Entesos, entesos. Jo només he comentat que només faltaria que la Llei Celaá no 
condemnés aquest fet, no he dit...

Sr. Alcalde:
I jo només he comentat que aquesta llei no va ser aprovada pels teus companys de 
Madrid, res més, és un posicionament polític, no és cap consideració personal. Votació 
punt 13. I, ara sí, Josep Miquel, si volguessis fer algun comentari final, també tindries 
ocasió de fer-ho.

Sr. Hermoso:
Sí, des de la Plataforma per la Llengua volem agrair a tots els partits polítics que heu donat 
suport a aquesta moció ja que aquesta moció és important ja que, com tots sabem, una 
llengua no es perd perquè no l’aprenguin els que no la saben sinó perquè els que la saben 
deixen d’utilitzar-la. Moltes gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 20 1
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 20 vots a 
favor del PSC (7), JxM (4), ERC (4), CUP (3), Molins Camina-Podem (1), MEC (1),  i 1 
abstenció de C’s (1).

14.- Moció del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-AMUNT) sobre la violència masclista i l’afectació de la COVID

MOCIÓ

En aquest darrers mesos s’ha parlat molt de la COVID- 19 però massa poc de les 
conseqüències que tindrà per a les dones. Per exemple, només en el període que va del 
16 de març al 30 d’abril, a Catalunya es van incrementar un 88% les trucades per 
violència masclista.

Una de les raons més evidents d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el 
confinament. Quan es planteja aquesta mesura no es té en compte que això implica 
conviure únicament amb els nostres agressors i agreujar encara més les situacions de 
violència que podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i un 
teixit amb la comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes 
situacions. A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a 
totes.

Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la precarietat de 
moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el maltractament. Si no tens una feina 
digna, amb prou feines arribes a final de mes, no pots accedir o pagar un lloguer sense 
dependre d’un altre sou o no tens papers, pots veure’t obligada a seguir en aquesta relació 
de violència.

Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural que patim 
les dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències masclistes que 
s’han produït des que va esclatar la pandèmia, les dones ens veiem exposades a pitjors 
condicions de vida agreujades arran de la crisi econòmica i de cures.

Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi 
sanitària són dones, continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més 
baixos, major temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, seguim assumint, més que 
mai, la major part de les tasques domèstiques i de cures.

Per la qual  cosa aquest Grup municipal de la CUP - AMUNT  demana al ple del nostre 
consistori l’adopció dels següents acords

Primer: Garantir la intervenció́ integral a les dones en situació́ de violències 
masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat 
contra la violència i reforçant els recursos socials de  prevenció́ , detecció́ i suport a les 
dones exposades a situacions de violència que, en aquest context, es poden agreujar i que 
siguin de competència municipal.
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Segon: L’empadronament immediat d’urgència de les totes les dones migrades que 
viuen al nostre municipi per tal que no quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al 
sistema de salut i al sistema d’atenció́ social. Donant compliment a la Resolució́ de 30 de 
Gener de 2015 que en el seu  article 2.3 insta als municipis a empadronar totes les veïnes i 
veïns.

Tercer: Demanar la suspensió del pagament de lloguers i subministraments per a 
totes les dones que es trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència 
Social, mentre duri la crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de desnonament sense 
alternativa habitacional. La suspensió, quan es tracti de petits arrendadors o arrendadores, 
ha de ser l’Estat, les diferents administracions de les comunitats Autònomes i/o els 
Municipis qui s’ha de fer càrrec, i quan es tracti de propietaris com els grans fons financers 
o els Bancs, exigir que ho assumeixin ells.

Quart: Garantir habitatge social immediat per a les dones soles i amb famílies 
monomarentals que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les 
places d’emergència i els recursos de habitatge d’inclusió́ de les entitats socials.

Cinquè: Implementar recursos habitacionals d’urgència específics per a les dones 
sense llar que suposin una protecció́ real i efectiva a les situacions de violència masclista 
que s’estan produint.

Sisè: Seguir destinant recursos per garantir que els serveis d’atenció a  les dones 
víctimes de violència masclista disposin de psicòlogues, insertors ocupacionals i 
educadores socials.

Setè: Atorgar una línia de recursos econòmics a les dones en situació de violència 
per tal de trencar la dependència econòmica d’aquestes vers els seus agressors.

Vuitè: Elaborar campanyes i programes de treball de noves masculinitats i realitzar 
programes estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció de la violència i de 
la deconstrucció de la normativitat de gènere.

Novè: Seguir destinant recursos al Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de 
la violència masclista, de manera directa o indirecta.

Desè: Dotar el pressupost municipal dels recursos necessaris per fer front a les 
propostes aprovades per la moció, així com dels recursos humans necessaris.

Onzè: Traslladar aquests acords  a  tots  els  ajuntaments  del  Baix Llobregat, a Ca la 
Dona, al Consell de les Dones del  Baix  Llobregat,  al  Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, a la  Direcció  General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a la 
Diputació de Barcelona, a Governació de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones 
(ICD), als  sindicats i al conjunt d’entitats socials de la comarca i del municipi.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Continuem, així, el Ple amb el punt 14 de l’ordre del dia que és la moció del grup municipal 
Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista sobre la violència masclista i 
l’afectació de la Covid-19. No sé qui fa la presentació. Senyora Estefania, sí? Endavant.
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Sra. Castillo:
Presenta el punt 14.

Sr. Alcalde:
Sé que hi ha una paraula demanada de la Núria Garriga però, senyora Garriga, atenent a 
aquesta referència i m’havia demanat la paraula la senyora Jessica Revestido per explicar 
aquest procés previ que hi ha hagut a la moció. No sé si té cap inconvenient que ho faci 
primer la senyora Jessica Revestido o passem...

Sra. Revestido:
No, no, m’és igual, a mi m’és igual.

Sra. Garriga:
No, no, Jessica, parla si us plau. Jo ja parlaré després, Jessica. Endavant.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, senyora Garriga. Endavant, senyora Jessica Revestido.

Sra. Revestido:
Perdó, pensava que ho havia fet abans...no havia vist el torn de la Núria. Bé, explico una 
miqueta també el nostre posicionament. Aquesta moció, quan ens va arribar per part 
d’Alcaldia que és com han d’arribar normalment, a nosaltres ens va descol·locar perquè 
feia poc que havíem aprovat o que estàvem treballant...no, havíem aprovat aquest 
manifest consensuat i no havíem tingut cap proposta del grup municipal de la CUP 
específica quant a atenció a les dones en situació de violència en aquest estat 
d’emergència. Creiem que hagués estat un bon moment per poder parlar-ho i afegir algun 
punt en aquesta declaració institucional que acabem d’aprovar en aquest punt. Per una 
altra banda, també ens resultava incongruent que es presentés aquest tipus de moció amb 
aquests punts quan el seu grup municipal, a CUP, ha estat en el govern durant 18 mesos i 
sabien com funcionen tant el SIAP com els Serveis Socials en l’atenció a persones en 
situació de vulnerabilitat. Això ho diem perquè totes les reivindicacions que demanen en 
aquesta moció ja s’estan fent i no només en situació de pandèmia sinó des de sempre. 
Des de l’Ajuntament de Molins de Rei s’ha treballat molt durament i s’està treballant 
dedicant un esforç extraordinari en tots els departaments implicats perquè cap veí o veïna 
de Molins de Rei en situació de vulnerabilitat es quedi enrere, això ja ho vam parlar al Ple 
passat. La Covid-19 ha tingut una petjada molt important a tota la societat i molt en concret 
en les dones, com hem parlat, queda palès en el nostre manifest. Per part del SIAP, durant 
l’estat d’alarma, a partir del 16 de març, l’atenció a les dones en situació de risc de patir 
violència masclista va ser considerat servei essencial des de l’inici de l’estat d’alarma, des 
del mateix dilluns 16 de març fins al final de l’estat d’alarma el servei d’acompanyament 
psicològic del SIAP va fer seguiment telefònic de totes les dons ateses pels serveis en 
aquells moments i també per dones ateses en períodes anteriors. Es va fer atenció a 34 
persones usuàries que ja s’estaven atenent abans i sis de noves. Es va posar l’atenció del 
telèfon 680789819 habilitat per atenció als casos de violència, es va seguir amb la 
coordinació del casos amb Serveis Socials, Guàrdia Urbana i Mossos, es va tramitar 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 62/89

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

[Inintel·ligible, 02:06:47], es van seguir les reunions de la Taula de violència i coordinació 
de casos i es ve fer tota la difusió que calia quant a web, Twitter, cartells, WhatsApp, 
sobretot, en l’atenció i en el seguiment del SIAP en l’estat d’alarma. Jo detallaré ara i 
posaré dades amb les accions que demanen en aquesta moció. El primer punt, garantir la 
intervenció integral a les dones en situació de violències masclistes, posen en concret, 
parlen dels recursos del Pacte d’Estat. Des del 2018, estem rebent recursos del Pacte 
d’Estat i també de l’ICD, no només actuem o treballem amb els recursos derivats del Pacte 
d’Estat sinó també la resta d’administracions i seguirem fent-ho així. L’empadronament, el 
tema de l’empadronament immediat d’urgència en compliment de la llei. Des de 
l’Ajuntament de Molins de Rei es dona compliment d’aquesta llei en tots els seus casos. 
Sobre demanar la suspensió del pagament de lloguers i subministraments, el que fa 
l’Ajuntament és assessorar des de l’Oficina d’Habitatge i Serveis Socials en els processos, 
derivem el servei a l’assessoria jurídica amb un advocat d’ofici, fem coordinació i treballs 
conjunts d’Ofideute i, si s’escau, l’Ajuntament també assumeix la despesa per evitar que 
cap dona es quedi sense llar. El punt quart, garantir l’habitatge social, està garantit. Tenim 
recursos de la xarxa de violència, de la Generalitat, tenim recursos propis, pisos socials i, 
en algun cas d’emergència, hem arribat a fer pagament d’albergs o d’hotels, com es va fer 
durant l’estat d’emergència i, en ca d’urgència, que no es poden...que Serveis Socials no 
estan perquè és cap de setmana o no estan treballant, s’activa el servei de [Inintel·ligible, 
02:08:55]. El cinquè, implementar recursos habitacionals, de fet, és competència de la 
Generalitat i això ho hem aprovat en el manifest, per exemple, les cases d’acollida a nivell 
comarcal. Ho hem demanat, és competència del Consell Comarcal i de la Generalitat o del 
propi Institut català de les Dones, que s’encarregui de poder tenir aquest servei i l’hem 
reclamant de totes les maneres possibles i a tots els estaments i encara no tenim aquest 
servei però, torno a dir, com el punt d’abans, cap dona es queda sense llar, cap. Destinar 
recursos per garantir...és el punt sisè de la seva moció, seguir destinant recursos per 
garantir el servei d’atenció a les dones, és obvi que els seguim atenent, seguim amb el 
servei d’assessoria per a dones, seguim amb el servei d’acompanyament psicològic per a 
dones, seguim, ara hem afegit, hem ampliat aquest servei amb el servei d’acompanyament 
psicològic per a fills i filles de dones víctimes de violència, disposem del circuit de violència 
municipal actiu, tenim la coordinació, treballem en coordinació i conjuntament amb Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, amb el CAP, amb el servei d’atenció especialitzada i amb els 
serveis socials municipals. Punt setè, atorgar una línia de recursos econòmics a les dones 
en situació de violència, no tenim atorgada na línia pròpia perquè hi ha recursos d’altres 
administracions que assoleixen aquest objectiu com la renda activa d’inserció o la renda 
garantida a la ciutadania. El punt vuitè, elaborar campanyes i programes de treball 
[Inintel·ligible, 02:10:53], les campanyes s’estan fent. Podríem ampliar-les però això és una 
línia de treball constant, mirar d’ampliar aquestes campanyes. El punt novè, seguir 
destinant recursos al servei d’atenció a la infància, ja ho hem parlat abans. Actualment, 
s’estan atenent 7 casos. I el punt desè, dotar el pressupost municipal dels recursos 
necessaris, els recursos necessaris hi seran i, si s’han d’ampliar, s’ampliaran i més per 
casos d’emergències, sigui de violència masclista o d’un altre, però són punts prioritaris per 
aquest Govern. Nosaltres, amb totes aquestes dades, què és el que posem de relleu? 
Primer, estem d’acord amb el seu grup municipal perquè són punts que ja es treballen des 
del SIAP i no ara sinó des de fa molts anys. Estem treballant d’acord amb la CUP...en el 
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SIAP, amb el servei d’atenció en l’atenció a les dones amb violència masclista i l’altra cosa 
que posa de relleu aquestes dades és que no podem votar a favor d’una moció que ens 
insta a treballar i a fer unes accions que ja s’estan realitzant. La ciutadania no entendria 
que votéssim a favor d’una moció i d’unes accions que ja estem realitzant. Jo, el que vaig 
proposar a la regidora de la CUP i portaveu va ser...no que la deixés sobre la taula sinó 
que treballés aquests punts en uns altres espais perquè tot això ja s’estava fent i s’estava 
realitzant [Inintel·ligible, 02:12:47] espais, tant a la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat 
com a diferents espais municipals, on poder treballar aquestes propostes però ja diem que 
des del Grup Municipal Socialista i des del Govern no la votarem a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que seria el torn de la senyora Núria Garriga. Endavant.

Sra. Garriga:
Gràcies. Abans de començar aquest punt, volia comentar una cosa que a l’altre punt m’he 
oblidat de dir i és que Esquerra va organitzar una xerrada telemàtica que vam anomenar 
“Les dones volem ser lliures, no valentes” que va tenir molt bona resposta i que va comptar 
amb la Raquel Sans, la Beatriu Macià i un testimoni que ens va explicar una mica la seva 
història de dona jove maltractada i agrair des d’aquí, també, la participació de tothom. Ara 
sí, vaig al punt, faig meves, fem nostres les paraules de la secretària de la dona de la 
Federació Comarcal d’Esquerra que diu “la Mònica i la seva filla menor, la Judit, la Rosa, 
l’Annick, la Josefa, la Glòria i també la Yolanda, totes elles han estat assassinades per la 
seva parella o exparella al llarg d’aquest any. De totes elles, només una havia denunciat 
prèviament. De totes elles, la Mònica i la seva filla, la Rosa i la Josefa eren de la comarca. 
A més, dues dones han estat assassinades dins l’àmbit familiar i una altra dins l’àmbit de la 
violència comunitària. En el que portem d’any, 11 dones, 11, han estat assassinades, ens 
han matat 11 vegades a totes. Només pel fet de ser dones, sí, ens han mort pel simple fet 
de ser dones. Aquest ha estat un any que ha bufetejat inesperadament tothom, tot el 
planeta, amb una pandèmia que ha fet minvar la salut física i emocional, les possibilitats 
econòmiques i les relacions socials i ha estat un fet especialment dur per a moltes famílies, 
massa, que han de lluitar per sobreviure; però molt especialment per aquelles famílies que 
han de conviure amb un agressor, una presó sobrevinguda que ha distorsionat i ha 
dificultat el seguiment i l’ajuda de les dones maltractades. Així passa que les dades 
indiquen una disminució dels casos de víctimes mortals durant el confinament però també 
una disminució considerable de les denúncies. La raó d’aquestes dades és evident, en 
aquesta situació les dones tenien el maltractador al costat 24 hores, sovint en un espai 
reduït i angoixant. Viure una relació de violència masclista amb la parella en situació de 
confinament és extremadament difícil, dur i perillós, per això cal que l’entorn proper, 
familiar i social, hi estiguem molt pendents i que vigilem de mantenir els llaços afectius dins 
de la comunitat perquè la disminució de les relacions socials ha fet que la xarxa de suport 
de l’entorn directe de les víctimes gairebé hagi desaparegut. Aquest suport és 
imprescindible per tal de que les víctimes facin el pas d’interposar les denúncies al seu 
maltractador o perquè siguin persones en el seu mateix entorn qui presentin aquestes 
denúncies davant l’evidència el maltractament. És evident, com dia, que hagin disminuït les 
denúncies durant el confinament per aquesta raó de l’aïllament, de la por, de la solitud i, 
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finalment, de la terrible resignació. El que no ha disminuït, potser el contrari, durant el 
confinament són els actes de violència masclista contra nosaltres. Com hem de denunciar 
en aquestes condicions? No podem exigir a les dones que sempre siguin valentes, quan el 
que haurien de ser és lliures. Podem dir que la pandèmia i el confinament ha fet augmentar 
la vulnerabilitat de les dones, reforçant les desigualtats fonamentades en la divisió sexual 
del treball i que, quan desapareix el suport públic, qui té cura dels infants i de les persones 
depenent som majoritàriament les dones. Sovint es confon o s’ha volgut confondre 
intencionadament l’amor per la família amb el treball no remunerat, un treball que és 
invisible. L’any 2004, la violència masclista va passar a ser considerada un problema públic 
i no privat i familiar. I això és el que hem de fer amb el treball de cures, elevar-ho a l’àmbit 
públic per a poder disminuir o eradicar aquestes desigualtats que perjudiquen i posen en 
una situació de més vulnerabilitat les dones. La violència masclista ha matat més que no 
ho va fer ETA. Sí, sí, la violència masclista ha matat més que no pas ho va fer ETA. La 
violència masclista és una xacra que hem de combatre, també des dels ajuntaments i més 
intensament en situació de pandèmia. Aquest any ja acumulem 1.058 víctimes ateses, 836 
menors (de les quals el 60% eren nenes). Per acabar, recordem que el telèfon d’atenció a 
les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, funciona 24 hores i no deixa rastre a 
la factura de telèfon. Per tot el que hem exposat, el grup municipal d’Esquerra votarem a 
favor. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No em consta cap paraula més demanada. Per tant, seria el torn de 
tancament per part de la senyora Estefania, si volgués tancar el debat.

Sra. Castillo:
Sí, gràcies. Sí, tancaré. Simplement, dir que tota la intervenció que ha fet la regidora de 
Feminisme ens agradaria que ens ho pogués documentar i, torno a repetir, si estigués 
documentada, no haguéssim fet aquestes preguntes. Som conscients que hi ha punts en 
què sí que estan treballant, per això hem dit “seguir destinant” i no faria...torno a repetir, no 
seguiríem fent aquestes preguntes, segurament en faríem unes altres. Dit això, jo no tinc 
res més a dir.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, a veure, és que ara em demana posicionament la senyora Carme Madorell 
però és que ja havíem acabat.

Sra. Madorell:
Disculpa, ha sigut problema del teclat que no anava, és igual, ja està. Ja està tot ben dit. Ja 
està.

Sr. Alcalde:
D’acord, molt bé. Votació punt 14.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 10 11

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

15.-  Moció del grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (CUP-AMUNT) a proposta del grup de suport “la pública a judici” de 
Molins de Rei en suport als tretze estudiants acusats de desordres públics i danys 
per defensar la universitat pública

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 2 de març de 2017 es va produir una manifestació d’estudiants a Barcelona en el marc 
d’una vaga que reclamava al Govern la rebaixa del 30% de les  taxes universitàries i 
l’equiparació de preus de màster i de grau, d’acord amb una moció aprovada al Parlament 
l’abril del 2016.

Dos mesos més tard, entre el 8 i el 9 de maig del 2017, tres estudiants van ser  detinguts i 
onze -detinguts inclosos- van haver de declarar davant els Mossos d’Esquadra i la justícia. 
Aquestes detencions i citacions es van produir a inicis d’una setmana en la que estava 
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convocada una altra vaga estudiantil, també relacionada amb la rebaixa de les taxes 
universitàries.

Després de tres anys sense notícies, el passat 1 de juliol Alerta Solidària (advocats 
defensors de les encausades) van donar a conèixer que la Fiscalia demana 111 anys  de 
presó per a 13 estudiants (8,5 anys per cada un d’ells) i 130.000 euros de multa, acusats 
de desordres públics i danys, amb l’agreujant d’incendi i on se’ls acusa d’anar amb la cara 
tapada. Recentment, el passat 30 d’octubre Alerta Solidària també va fer pública la data 
del judici, que tindrà lloc els pròxims dies 3 i 4 de juny de 2021. Cinc de les estudiants 
encausades són del Baix Llobregat.

L’acusació d’aquests tretze estudiants està basada en un informe dels Mossos d’Esquadra 
amb imatges de poca qualitat de persones amb la cara tapada que no permeten identificar 
a les persones acusades. En aquest informe també hi consten seguiments a alguns dels 
estudiants en el transport públic, la universitat i fins i tot a la porta de casa seva. Més enllà 
dels seguiments, moltes de les identificacions dels estudiants encausats es van fer a través 
de les xarxes socials i de la seva relació amb  el moviment estudiantil, especialment amb el 
Sindicat d’Estudiants dels  Països Catalans (SEPC).

Les penes demanades a aquests estudiants són totalment desproporcionades i evidencien 
una persecució política i ideològica per tal de desmobilitzar els estudiants en un curs de 
lluita constant.
Cal tenir en compte que gràcies a la reivindicació constant i la pressió del moviment 
estudiantil aquesta demanda va ser aprovada a principis de juny de 2020, confirmant que 
la matrícula de graus i màsters de les universitats públiques seran un 30% més barats el 
curs 2020-2021.

Per tot això, des del Grup de Suport “La Pública a Judici” i el recolzament del Grup 
Municipal de la CUP-Amunt, proposem al ple de l’Ajuntament de Molins de Rei  l’adopció 
dels següents ACORDS:

PRIMER.- Mostrar el suport del nostre Ajuntament a les 13 persones encausades i exigir 
l’absolució de totes elles.

SEGON.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament a la persecució política i ideològica constant 
del moviment estudiantil.

TERCER.- Expressar el suport d’aquest Ajuntament a la lluita estudiantil per la defensa 
d’una universitat pública, universal i de qualitat.

QUART.- Comunicar aquests acords al web de l’Ajuntament, al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat,a la Plataforma “La Pública a Judici”, a Alerta Solidària ( advocades del cas), i al 
Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passem ara al punt 15 de l’ordre del dia, Moció del grup municipal Candidatura d’Unitat 
Popular-Alternativa Municipalista a proposta del grup de suport “La pública a judici” de 
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Molins de Rei en suport als 13 estudiants acusats de desordres públics i danys per 
defensar la universitat pública. Faria la defensa d’aquesta moció...

Sr. Vives:
Sí, la faré jo mateix.

Sr. Alcalde:
Endavant, senyor Marc.

Sr. Vives:
Presenta el punt 15.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula demanada. No sé si és que no es vol fer debat o...ara 
sí, senyora Laia Juarros, endavant.

Sra. Juarros:
Gràcies, alcalde. Benvingut, Marc. Bé, votarem a favor d’aquesta moció perquè en 
defensem el contingut, en compartim els fonaments i creiem que el procés judicial que 
hauran sotmès a aquestes persones té massa irregularitats. De fet, vam parlar amb 
vosaltres perquè volíem participar-hi i vam fer una sèrie d’aportacions i no acabem 
d’entendre què és el que va incomodar tant a l’Assemblea de la CUP per portar-vos a 
acabar presentant-la vosaltres sols. Concretament, les nostres aportacions anaven en la 
línia de remarcar les irregularitats del cas, posar de manifest que els estudiants són sovint 
un col·lectiu les reivindicacions dels quals olen ser ignorades i, sobretot, reivindicar la 
gratuïtat de la universitat pública perquè cap fill/filla de la classe obrera es quedi sense 
accés als estudis superiors. No sabem què és exactament el que us fa sentir incòmodes de 
totes aquestes aportacions. Creiem que, pel bé de la universitat pública, una moció com 
aquesta agafa molt més pes si no només un partit la presenta perquè no sou els únics que 
defenseu la universitat pública. De fet, jo mateixa, com a estudiant de quart de carrera, 
estic patint en primera persona la precarietat del sistema universitari actual. Nosaltres 
volem treballar perquè ningú hagi de patir aquesta precarietat. Per què la CUP, en comptes 
de compartir aquesta lluita i unir esforços, vol limitar-la amb la seva falta de col·laboració? 
No ho entenem.

Sr. Alcalde:
Senyor Jordi Pradell, endavant.

Sr. Pradell:
Bona tarda. Benvingut, Marc. Nosaltres hem de dir que és una moció amb què molts 
aspectes coincidim. Estem a favor de les causes justes i en contra de les persecucions 
polítiques i ideològiques en tots els casos. Estem en contra dels abusos policials, estem en 
contra de tota mena de violència, defensem una justícia justa, una justícia lenta no és 
justícia, i estem en contra de peticions de penes desmesurades habituals com veiem en 
judicis a instàncies de fiscals, però a la moció li trobem uns defectes. En el mateix anunciat 
ja desenfoca la qüestió i no creiem que s’estigui posant a “La pública” ni a la seva defensa 
en judici, es jutgen uns fets que, evidentment, s’hauran de provar. Es fan, per una altra 
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banda, unes afirmacions que no hem pogut comprovar degudament i, per tant, ens falten 
elements objectius per poder-ho valorar. Finalment, no podem subscriure totalment 
aquesta moció i ens abstindrem.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Més intervencions? Doncs, si no hi ha cap intervenció més, podria tancar 
aquest debat el senyor Marc Vives. Endavant.

Sr. Vives:
Sí, gràcies. Bé, Laia, us ho vam explicar per WhatsApp però, ja que insisteixes aquí al 
Plenari, us ho direm i ens sap greu perquè crec que la resposta no t’agradarà però és que 
és la que és. No cal que et refresqui la memòria, al 2017 qui estava al Govern? Qui era qui 
estava bloquejant que aquella resolució del Parlament que es va aprovar més endavant de 
reduir les taxes un 30% no es dugués a terme? Junts pel Sí, Esquerra Republicana i 
Convergència. Qui era el conseller d’Economia en aquell moment? Esquerra Republicana. 
Doncs, crec que ja queda resposta. Em sembla genial que ens voteu a favor, gràcies per 
defensar la universitat pública...crec que és evident. Al senyor Pradell també li responc. 
Creiem que la moció no desdibuixa res. Creiem que si finalment es va dur a terme aquesta 
rebaixa del 30% va ser única i exclusivament per la mobilització d’aquell dia i voler 
criminalitzar aquesta mobilització és posar pals a les rodes a l’organització estudiantil i 
universitària tan i tan important per aquest país. Simplement això i em sap greu, Laia, que 
em diguis això però bé... 

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, passaríem a la votació. Votació punt 15

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 9 12

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova  la present moció per 9 vots a favor 
ERC (4), la CUP (3), Molins Camina-Podem (1), MEC (1) i  12 abstencions del  PSC (7), 
JxM (4), i C’s (1).
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16.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya–AM per 
incentivar l’habitatge a preus assequibles 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Passaríem ara al punt 16 que deia “moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya per incentivar l’habitatge a preus assequibles” i, en aquí, jo mateix diré, i tal com 
hem parlat amb la portaveu d’Esquerra Republicana, que aquesta moció, per coneixement 
de tots els regidors i regidores, queda sobre la taula i, per tant, no es portarà ni a debat ni a 
votació en el Ple del dia d’avui.

Aquest punt queda es sobre la taula

17.- Moció que presenta el Grup Municipal de Molins en Comú i Molins Camina 
Podem, per instar la instal·lació urgent de pantalles acústiques a les autopistes B-23 
i AP-2 a les zones limítrofs amb casc urbà de Molins de Rei.

MOCIÓ

La Organització Mundial de la Salut (OMS) l’any 2018 va fixar  el llindar màxim d’emissions 
sonores del trànsit de vehicles en 53 dBA en horari diürn i 45 dBA per la nit, per que 
l’exposició a un llindar superior d’aquests nivells tenen efectes contraris a la salut de les 
persones.

La Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica i posteriorment el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei. Recollint en el seu contingut la normativa Europea i de 
l’Estat Espanyol

Aquesta Llei situa el llindar màxim d’emissions acústiques per als habitants exposats a un 
nivell sonor nocturn  el que sigui superior als 53 dBA, en tant que aquest llindar és el nivell 
objectiu de qualitat acústica per usos residencials en horari nocturn, segons figura a 
l’Annex A de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.

L’any 2007 ACESA (concessionari de l’autopista AP-2) realitzat per encàrrec de 
l’administració de l’estat un estudi per a  “La elaboración de los mapas estratégicos de 
ruido de la Autopista AP-7 y AP-2 “, on entre altres municipis s’estudia l’afectació de soroll 
a Molins de Rei.  

En aquest primer estudi es fa una primera diagnosi indicant que en l’àmbit de l’AP-2 estan 
en nivells superiors a 55 dBA  més de 1200 persones del barri de la Granja, proposant la 
construcció d’una pantalla acústica en el límit de la concessió tot indicant textualment: 
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Tanmateix qualifica l’execució d’aquesta pantalla com a prioritat Alta per l’elevat nombre 
de persones afectades.

En el següent plànol es pot veure la proposta d’ACESA:

Posteriorment  en data de desembre de 2014  l’AMB fa un nou estudi :  
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PSAMB 2014/2020 Elaboració dels Plans Específics per zones de conflicte acústic de 
l’AMB   (realizat per Barcelona Regional per encàrrec de l’AMB).  Indicant amb molta 
claredat la zona d’afectació sonora greu a  Molins de Rei (punts vermells > 70 dBA i grocs 
> 55 dBA):

En aquest estudi en el que s’analitzen tots els impactes acústics de la Vila, ratifica 
l’impacte indicat en l’anterior estudi realitzat per l’administració de l’Estat i recomana 
l’adopció de  diferents mesures com son la pacificació de l’antiga N-340 (Av. Barcelona i 
Av. València) i la instal·lació de 700 metres de pantalles acústiques a l’eix B-23/AP-2  
amb una alçada variable de 3 a 7 metres.  Situant-la a la zona limítrof amb les Autopistes 
B-23 i AP-2 amb els barris La Granja, Centre i El Canal.

Tots els estudis efectuats recomanen la realització de mesures pal·liatives del soroll al 
considerar-lo greu pels afectats i molt concretament la realització de pantalles acústiques 
en la zona limítrof amb les Autopistes B-23 i AP-2.  En qualsevol cas l’afectació del soroll 
afecta a més de 2.000 molinencs i molinenques, en nivells molts superiors als admissibles, 
respecte als decibels admesos per la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut i la 
Llei ja esmentada anteriorment, pel que és necessària una actuació urgent.

Atès que a la vista del primer estudi efectuat per ACESA l’any 2007, en el mateix any i a 
proposta del Grup parlamentari al Congrés d’IU-ICV i del grup Mixt (CiU), es va assumir i 
aprovar per part de l’Estat la realització de les pantalles acústiques al Barri de la Granja,  
acceptant el Govern de l’Estat la modificació del pressupost del 2008 i la inclusió de 
500.000 € per a instal·lar les pantalles acústiques a l‘AP2 en el terme de Molins de Rei.
 
Atès que posteriorment en els anys 2008 –2010 des de l’ajuntament es va insistir a l’Estat 
per que realitzés aquesta actuació, sense aconseguir-ho.

Atès que més recentment el Pla  d’Actuació Municipal 2015-2019 presentat pel Govern 
Municipal d’aquell moment, recull com una actuació ambiental a desenvolupar  el sol·licitar 
al Ministeri corresponent la col·locació de barreres acústiques a la zona de l’autopista.
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Atès que en el temps transcorregut des de el 2008 any en que el govern central es va 
comprometre a fer l’actuació fins el dia d’avui, s’han produït per part de l’Estat i dels 
Ajuntaments afectats diverses  actuacions amb pantalles acústiques per a reduir la 
contaminació acústica, al llarg de l’autopista B-23 i molt recentment es preveu una nova 
actuació a Sant Joan Despí amb l’objectiu de minimitzar el soroll que pateixen el veïns del 
barri de Torreblanca, provocat pel trànsit d’aquesta  via ràpida. 

Atès que inexplicablement l’actuació de pantalles acústiques prevista a Molins de Rei 
segueix oblidada per part de l’administració de l’Estat 

Atès que segueixen sent necessària la instal·lació de les pantalles acústiques per garantir 
la salut de molts molinencs i molinenques afectats.

Atès que s’hauria d’actualitzar el pressupost previst el 2008 i incloure també les pantalles 
acústiques corresponents a l’autopista B-23,  no pressupostades el 2008, tal com 
recomanen els estudis.

Atès que en aquests moments s’està produint una negociació Estat – Generalitat pel 
traspàs de l’autopista B-23 a la Generalitat de Catalunya. 

Proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

ACORDS

1 – Instar al Govern municipal perquè faci totes les accions possibles per garantir la salut 
dels residents molinencs afectats, forçant a les diferents autoritats a executar les pantalles 
acústiques necessàries per a minorar de manera important l’impacte sonor provocat per 
aquests vials de gran capacitat. Situant-lo a nivells admissibles per la UE i la OMS.

2 -Instar a l’AMB perquè actualitzi anualment les dades sonores en relació a ambdós 
autopistes al seu pas per Molins de Rei, fins que es realitzin les obres de reducció de 
l’impacte ambiental sonor.

3 – Instar al Govern Central a que assumeixi els compromisos de garantir la salut de les 
persones afectades per l’impacte ambiental sonor de l’autopista B-23 i AP2, ja assumits en 
el Pressupost de l’any 2008 i no executat.

4 – Instar a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a que incorpori en l’acord de traspàs de la B-23 ara en fase de negociació, 
l’execució de les pantalles acústiques de reducció de l’impacte sonor al llarg del tram 
d’autopistes AP-2 i B-23 que limiten amb Molins de Rei.

5 – Instar a la Generalitat i a l’Estat a la ràpida execució d’aquestes mesures de reducció 
del soroll per garantir la salut dels afectats.

6 – Comunicar aquests acords a: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 
la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups Polítics del Parlament de Catalunya, Al Síndic 
de Greuges de Catalunya, a l’AMB, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, A la Federació 
d’Associacions de Veïns de Molins de Rei, a totes les  Associacions de Veïns del municipi i 
a tots els mitjans de comunicació local i comarcal.
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:
Per tant, passem al punt 17 que és la moció que presenta el Grup Municipal de Molins en 
Comú i Molins Camina Podem per instar la instal·lació urgent de pantalles acústiques a les 
autopistes B-23 i AP-2 a les zones limítrofs amb casc urbà de Molins de Rei. I fa la defensa 
d’aquesta moció...senyor Gerard Corredera, endavant.

Sr. Corredera:
Presenta el punt 17.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si la senyora Ana Aroca vol dir alguna cosa en aquest primer torn 
d’exposició de la moció.

Sra. Aroca:
Sí, jo, molt ràpid perquè la moció és molt clara. Jo crec que ara és el moment de fer 
aquestes demandes. Jo crec que, com a mínim, jo li tinc més fe a aquest govern de l’Estat 
que no pas a altres que hi ha hagut darrerament i crec que també el moment de l’aprovació 
de pressupostos és un moment perfecte per fer aquesta reclamació com a ajuntament. Jo 
sé que, com a partits, suposo que tots els que tenim representació a Madrid ja fem tot el 
possible però com a ajuntament i com a institució jo crec que també és important que arribi 
aquesta veu al Congrés dels Diputats.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que ha demanat la paraula el senyor Quim Llort. Endavant. 

Sr. Llort:
Moltes gràcies. Aquesta moció gira entorn una de les qüestions que sovint no se li dona 
tanta importància a l’hora de parlar de contaminació en l’actualitat. En una societat com la 
que vivim que, malauradament, centra la majoria de la mobilitat en el cotxe i en vehicles de 
combustió can impulsar polítiques per pal·liar els efectes negatius que tenen aquests 
mitjans de transport. A més, la solució proposada ens permetria millorar de forma directa la 
qualitat de vida de la gent que viu més a pro de l’autopista. També seria interessant no 
limitar la proposta a un dels laterals de l’autopista sinó que es pogués implantar en 
ambdues bandes per incorporar també la zona natural del riu per tal de poder millorar i 
potenciar la vida de la fauna i recuperar poc a poc la qualitat dels nostres espais naturals. 
Des d’Esquerra Republicana creiem que és important que aquests tipus de projectes es 
puguin tirar endavant perquè reduir la contaminació acústica també és una manera de 
lluitar contra l’emergència climàtica. És per això que donarem suport a aquesta moció. 
Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Doncs, ara és el torn del senyor Josep Raventós. Endavant.
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Sr. Alcalde:
Nosaltres, molt breument també, hi donarem...votarem a favor de la moció, estem molt 
d’acord amb el que es planteja. No entrarem tant en quina tipologia de pantalles acústiques 
hi ha d’haver o no hi ha d’haver, entenem que és una qüestió tècnica però, en tot cas, per 
no entrar en això, hi estem molt a favor. I lligo amb el que deia el Quim en la seva última 
intervenció, precisament, en la necessitat de protegir també la banda del riu. De fet, no sé 
si és exactament aquest conveni o un altre conveni ja recull la necessitat de posar unes 
barreres acústiques per protegir la fauna que està als aiguamolls, també hi havia un 
conveni entre l’Ajuntament de Molins de Rei i el Ministeri de Foment per l’execució 
d’aquestes barreres acústiques que tampoc es van executar i que jo, com a regidor de 
Medi Ambient, vaig sol·licitar per carta la seva execució, una carta que mai va ser 
resposta. Desconec si, amb posterioritat de que jo deixés el càrrec, es va respondre però 
en tot cas no en tinc constància, precisament, per facilitar el fet de que els ocells poguessin 
fer parada als aiguamolls que era un dels seus, era un dels objectius que tenen els 
aiguamolls. I, per tant, com deia, votarem a favor de la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. També ha demanat la paraula el senyor, el regidor Miguel Zaragoza. 
Endavant.

Sr. Zaragoza:
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Jo seré també molt breu, crec que la moció ho 
expressa molt bé i estem, jo crec, totes les intervencions en la mateixa línia. Són moltes les 
mancances que tenim envers a algunes de les coses que ens agradaria que ens passessin 
a l’autopista en relació al nostre municipi i una és aquesta. Són d’altres, sempre hem 
parlat, hem tingut diversos debats en aquesta línia, jo crec que a més el Josep ho 
explicava, no? Manca de corredors de connexió de medi natural i fauna...hi ha una sèrie de 
coses però jo crec que, en aquests moments, aquesta moció reflecteix molt bé. El grup 
municipal Socialista ho votarà a favor. Només fer dos petits comentaris que són detalls de 
no res. Crec que a la moció hauríem de treure el punt 6 lo de comunicar a l’associació de 
veïns del barri de La Granja perquè, per desgràcia, des del 2018 no existeix aquesta 
associació de veïns, és a dir, es va dissoldre per motius de manca de compromís de la 
gent del barri, o sigui, no existeix; com tampoc existeix cap Federació d’Associacions de 
Veïns de Molins de Rei, el que existeix és una coordinadora però no té un efectes legals, 
per entendre’ns. Els hi podem dir però no hi ha una Federació d’Associacions de Veïns de 
Molins de Rei. Hi ha una gent que es coordina que es diu Coordinadora d’Associacions de 
Veïns que, en tot cas, jo entenc que la filosofia és donar a conèixer a totes les entitats 
veïnals aquesta mesura i jo crec que quedaria millor recollit.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. I, ara sí que tindria la paraula la senyora Laia Cassauba. Endavant. 

Sra. Cassauba-Tircazot:
Hola, buenas noches. Nosotros, ya de primeras, decir que votaremos a favor. Y, para la 
explicación de voto, si me lo permitís, querría ser un poco más técnica respecto a los 
demás compañeros que han hablado puesto que el ruido ambiental procedente de 
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cualquier actividad puede vulnerar derechos fundamentales como la integridad física, la 
integridad personal y familiar y el domicilio, según la sentencia del Tribunal Constitucional 
119/2001 de 24 de mayo que dijo que la exposición continuada a unos niveles intensos de 
ruido ponga en grave peligro la salud de las personas en esta situación podrá implicar una 
vulneración del derecho a la integridad física y moral. Por otro lado, se puede considerar 
vulnerado el derecho a la intimidad familiar y personal en la medida que el Tribunal 
Constitucional hace una interpretación amplia no solo como la protección del ámbito 
reservado a la vida privada de las personas, excluido del conocimiento de terceros en 
contra de su voluntad, sino también como un concepto más amplio vinculado al libre 
desarrollo de la personalidad y próximo a la idea de vivir en libertad y no ser perturbado 
por los demás Y, en este sentido, el Tribunal Constitucional dice “tienen derecho a impedir 
nuestro descanso o la tranquilidad mínima que exige el desempeño de nuestro trabajo 
intelectual”. Por lo tanto, no solo hablamos de proteger de un ruido ambiental sino de 
derechos fundamentales de las personas, por lo tanto, votaremos a favor.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí, és el torn del senyor Ramon Sánchez. Endavant.

Sr. Sánchez:
Gràcies. Jo crec que aquesta és una de les reivindicacions que, històricament, el nostre 
municipi ha tingut sobre la taula, que diferents alcaldes han anat manifestant i posant de 
relleu la necessitat urgent d’aquestes pantalles acústiques, això no és, no se li escapa a 
ningú. Com a persona que he viscut al barri de La Granja, que durant un temps vaig haver 
de viure, fins i tot, en un els edificis [Inintel·ligible, 02:43:33] realment aquestes pantalles 
són absolutament necessàries pel descans de tothom i perquè, en definitiva, no només 
afecten a la AP-2 i B-23 sinó que també, quan passa l’AVE a dos quarts de cinc del dematí 
o passa el que és de mercaderies, puc assegurar que et despertes de sobte [Inintel·ligible, 
02:43:54] d’estiu, sobretot, que és quan més tens les finestres obertes i és insuportable el 
poder viure. Per tant, felicitar, primer de tot, els dos grups ponents per la moció, crec que 
posar de relleu un cop més que hem de continuar reivindicant aquelles millores pel nostre 
municipi i pels nostres veïns i veïnes és obligació de tots els regidors i regidores i, per tant, 
ho votarem i només demanar-los que aquesta és, precisament, una de les esmenes que 
ha presentat Junts per Catalunya als pressupostos generals de l’Estat, per tant, els 
demanaríem que aquesta esmena ens la votessin a Madrid i així incorporar al pressupost i 
entenc que tota la ciutadania de Molins de Rei estaria contenta perquè hauríem fet un 
[Inintel·ligible, 02:44:39], conjunt i hauríem beneficiat i beneficiaríem segur la vida de tots 
els molinencs i molinenques.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que seria el torn del tancament del debat i passar a la votació. 
Senyors ponents, endavant, senyor, senyora.

Sr. Corredera:
Començo jo i acaba l’Ana. En primer lloc, agrair a tots els grups municipals que entenc que 
donaran suport a la moció i, per tant, me n’alegro. És veritat que podríem haver inclòs 
l’altra banda del riu però el que intentàvem era fer una moció recordant una cosa que ja 
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estava aprovada i que realment no es va executar i que la incloguessin als pressupostos 
generals d’aquesta...que s’estan negociant actualment. Per tant, si des de Junts per Cat ja 
han fet l’esmena, doncs, entenc que s’incorporarà perquè ja era una cosa aprovada i, per 
tant, la incorporaran en els pressupostos o esperem que així ho facin. I poca cosa més, al 
final, de les poques coses positives que pot haver-hi si és que es pot treure alguna cosa 
positiva del tema de la Covid és que els caps de setmana l’autopista està en silenci i, 
ostres, quina diferència! No sé, els que vivim prop de la carretera o prop de l’autopista sí 
que notem la diferència i, per tant, en el descans, en el gaudir, en moltes coses i, per tant, 
jo crec que és molt necessària aquesta infraestructura i agraeixo que tothom doni suport i, 
evidentment, que tots els grups, després, en les diferents administracions que tinguin 
representació que la defensin i executin aquesta infraestructura. 

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem així a la votació. Vots en contra... 

Sr. Corredera:
Em sembla que l’Ana vol dir algo...

Sr. Alcalde:
Perdó, perdó, perdó.

Sra. Aroca:
Només una cosa. És que acceptem l’esmena que ha fet el Miquel, la secretària la pot 
incorporar, no sé si cal repetir-la o no cal.

Sr. Corredera:
Sí, dintre d’aquesta esmena, perdona, és que, un moment, no sé si l’Associació de Veïns 
del Centre Vila també està constituïda com a associació de veïns.

Sra. Aroca:
Ara ja sí.

Sr. Zaragoza:
Jo el que diria, si us sembla bé, és “informar a totes les associacions de veïns del 
municipi”.

Sr. Corredera:
Sí, és millor. Millor.

Sr. Zaragoza:
Perquè supleix el tema de la Coordinadora de la federació i informem a tothom que estigui, 
també els de sant Bartomeu, [Inintel·ligible, 02:47:10] queda una mica lluny però és igual, 
així ja estan assabentats. 

Sra. Aroca:
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I, com ha dit el Gerard, donar les gràcies a tots els grups municipals que donen suport a la 
moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Votació punt 17.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

18.- Moció del grup municipal Molins en Comu i Molins Camina Podem per demanar 
mesures de protecció de la salut als centres educatius.

MOCIÓ

Atès que és una evidència empírica que la malaltia vírica COVID-19 es transmet per l'aire. 
A conseqüència d'una carta oberta de 239 científics de 32 països dirigida a l'OMS, on 
indiquen que la Covid-19 es transmet per aerosols en espais tancats, l'OMS va admetre, 
que si no s'usa la protecció adequada, el nou coronavirus es contagia per l’aire.

La consideració dels aerosols com a modus de contagi obliga a adoptar mesures concretes 
amb relació a la ventilació dels espais tancats per evitar l’alta concentració de virus en 
suspensió i el contagi, mesures que han d’anar més enllà de l’obertura de finestres, tenint 
en compte que per al confort tèrmic cal respectar la temperatura mínima del Reial Decret 
485/1997 que regula les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i 
altres condicions de salut, així com cal considerar les temperatures fredes a la tardor i 
hivern de la pràctica totalitat del nostre territori.

Prenent com a referència la “Guia per a la ventilació en aules” de l’Institut de Diagnòstic 
Ambiental i Estudis de l’Aigua, IDAEA-CSIC Mesura d’octubre 2020, que es basa en la 
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Guía de la Universitat de Harvard, i extrapolant les necessitats de renovació de l’aire a la 
dimensió i ocupació de les nostres aules (amb sobreràtios en molts dels casos) cal una 
renovació de 15 vegades per hora.

Atès que la ventilació mecànica ofereix entre altres els següents avantatges: la seva 
adequació amb independència de les variacions atmosfèriques, economia en el cost de la 
instal·lació atenent a la seva rendibilitat tèrmica, ventilació permanent amb cabals 
necessaris de l'ordre que es vulgui, expulsió controlada de l'aire viciat i facilitat de 
muntatge i inspecció.

Atès que la majoria d’Ajuntaments van comunicar al departament la seva intenció de cedir 
espais per a reduir ràtios i garantir la presencialitat al llarg del curs 2020-21 reduint el risc 
de contagi d’alumnat i equips docents, entenent que és prioritari situar el dret a l’educació 
al centre de les polítiques públiques i garantir la presencialitat als centres escolars.

Considerant l’exposat anteriorment cal exigir estudiar tots els mecanismes possibles per 
protegir la salut de les persones dels centres educatius. Està en joc la salut i la vida 
d’infants, joves i d’adults que formen part de l’alumnat, de tots els treballadors i 
treballadores dels centres docents, dels familiar i de tota la societat en el seu conjunt.

Per tot això, el grup  de Molins en Comú i Molins Camina Podem proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de Rei els següents ACORDS:

1.- Exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les necessitats 
de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas que sigui 
necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la normativa 
vigent.

2.- Col·laborar amb el Departament d'Educació de la Generalitat per estudiar l'ocupació 
d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització d’activitats a l’exterior, 
quan les condicions climatològiques ho permetin.

3.- Reclamar al Departament d'Educació de la Generalitat la dotació d'EPIs respiratoris 
suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius.

4.- Requerir al Govern de la Generalitat l'augment del pressupost de neteja i desinfecció.

5.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Baix Llobregat,  a la Taula 
d’Educació del Fòrum Social del Baix Llobregat,  a la aFFaC  ( Associacions Federades de 
Famílies d’Alumnes de Catalunya )  abans FaPaC, a les direccions dels centres educatius i 
les AMPA/AFA  de Molins de Rei, a l’Assmblea Groga de Molins de Rei, a GUEOPIC, a 
l’associació Enreda’t, i als sindicats amb representació de docents i d’alumnes als centres 
educatius del municipi. 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS

Sr. Alcalde:



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 79/89

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

I passem, ara sí, a la darrera moció del Ple del dia d’avui, punt divuitè de l’ordre del dia que 
és la moció del grup municipal Molins en Comú i Molins Camina Podem per demanar 
mesures de protecció de la salut als centres educatius. Endavant, si us plau.

Sr. Corredera:
Presenta el punt 18.

Sr. Alcalde:
Ana Aroca, no sé si vol dir algo més, entenc que sí, per tant, endavant, no fa falta ni que li 
digui.

Sra. Aroca:
No, jo tancaré.

Sr. Alcalde:
D’acord, doncs, s’obriria el torn d’intervencions. Entenc que la Núria Garriga és la primera 
persona, la primera regidora que ha demanat intervenir en aquest sentit, per tant, 
endavant, Núria, en representació d’Esquerra Republicana.

Sr. Garriga:
Potser perquè he estat afiliada a Comissions més de 25 anys, no sé si és per això o potser 
per altres coses, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya volem fer una 
sèrie de consideracions sobre aquesta moció. Quan diu “exigir al Departament de Salut un 
estudi per conèixer les necessitats de renovació d’aire de totes les escoles de Catalunya i 
implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres 
educatius segons la normativa vigent” hem de dir que s’està fent a través del CSIC, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, per aplicar aquests criteris als centres. 
Quan diu “facilitar l’ocupació d’espais alternatius, quan sigui necessari i promoure la 
realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin”, hem 
de dir que s’està fent, donant resposta al pla d’organització de cada centre. Cada centre és 
qui demana o no espais externs i, en funció de la demanda, el Departament d’Educació 
parla amb cada ajuntament per donar-hi resposta. hi ha hagut ajuntaments que han ofert 
més espais dels que han demanat els mateixos centres. Quan diu “reclamar la dotació 
d’EPI respiratoris suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres 
educatius”, hem de dir que s’han distribuït EPI a tots els centres tal com diu Salut i avalen 
estudis europeus. A tots els centres de titularitat del Departament d’Educació s’han 
distribuït directament i, els concertats se’ls han comprat ells i se’ls ha compensat 
augmentant el concert. Quan diu “requerir al Govern de la Generalitat l’augment del 
pressupost de neteja i desinfecció”, hem de dir que cadascú ha de donar resposta a les 
seves competències. La competència de les escoles és dels ajuntaments i són aquests qui 
han d’ajustar el seu pressupost augmentant-los si cal. El Departament d’Educació ha creat 
una partida extra de 3,5 milions per neteja i desinfecció a secundària. Pel que fa al 2021, 
els centres comunicaran si hi ha més necessitats pe temes de Covid i, si cal, s’augmentarà 
la partida. A més, per totes les despeses que no siguin de neteja, el Departament 
d’Educació ha creat una partida de més de 5 milions d’euros per primària i secundària. Per 
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acabar, pel que fa a la ventilació, el Departament d’Educació explica clarament que cal 
obrir 20 cm entre 10 i 15 minuts cada hora i no 15 vegades cada hora com diu l’exposició 
de motius de la moció. malgrat aquesta apreciació, per tot el que hem exposat, el grup 
municipal d’Esquerra Republicana votarem a favor de la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Senyora Estefania, endavant.

Sra. Castillo:
Tot el que siguin millores pels centres educatius hi estarem a favor, ja que volem que les 
escoles i instituts continuïn oberts. No oblidem que tot aquest temps que les escoles han 
estat tancades les desigualtats del nostre municipi, entre altres, s’han visibilitat i 
augmentat. Anar a l’escola és un dret i una garantia de socialització i igualtat d’oportunitats 
per els infants i adolescents. Tot i així, no tenim clar que ara mateix el Departament 
d’Educació hagi de destinar tants recursos econòmics a unes mesures de tal envergadura 
per una situació que no tindrem sempre. El Departament d’Educació hauria de prioritzar les 
seves partides econòmiques amb mesures més a llarg termini i, a la llarga, la reivindicació 
com la baixada de les ràtios, la construcció d’escoles en barracons, l’increment de personal 
per l’atenció a la diversitat, entre d’altres. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap paraula demanada més. No sé si algú...sí, regidora, pel xat, 
millor, que per...em costa...endavant senyora... 

Sra. Espinosa:
Perdona, em semblava que l’havia demanat, no dec haver enviat el missatge. A veure, 
d’entrada dir que votarem a favor de la moció però, com he comentat a l’Ana i al Gerard, 
també he de dir que hem tingut alguns dubtes. Durant aquests mesos de pandèmia, les 
directrius plantejades des de les institucions, tant estatals com autonòmiques, s’han anat 
modificant a mida que anava avançant la pandèmia. Donat que nous estudis han posat de 
manifest la importància dels aerosols en els contagis, molt important, en espais tancats, 
estaríem d’acord que el Departament d’Educació faci un estudi per conèixer les necessitats 
de renovació d’aire de les escoles i implementar, en cas necessari, mesures de ventilació 
mecànica. En aquest punt, només afegiria que, en cas d’haver-se d’implementar aquests 
aparells de renovació d’aire, aquesta implementació es fes a càrrec dels pressupostos de 
la Generalitat. Pel que fa al punt 2, 3 i 4, voldria posar de manifest el desconeixement o el 
que crec desconeixement, tot i que han estat informats de com hem anat treballant durant 
tot el que portem de pandèmia a les Informatives i m’he posat a disposició en tot moment 
perquè els membres de la Corporació fessin qualsevol tipus de preguntes o qualsevol tipus 
d’aportació. Vull posar de manifest que l’únic membre de la Corporació que s’ha posat en 
contacte amb mi quan ha tingut algun dubte o ha volgut plantejar cap proposta ha estat 
l’Estefania de la CUP. Però vaig per parts. Respecte al punt 2, ens demanen que 
col·laborem amb el Departament d’Educació. Tenim la impressió, quan plantegen aquest 
punt o aquesta introducció, que intenten posar en entredit la feina que està fent la regidoria 
d’Educació d’aquest Ajuntament. Esperem que només sigui una percepció. En tot cas, 
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comentar que, des del primer dia, aquesta regidoria ha participat activament en les 
diferents reunions amb els Serveis Territorials, traslladant les problemàtiques i neguits que 
ens feien arribar des de les escoles i els que ens hem anat plantejant des de l’Ajuntament. 
I m’explico: des del mes de juny, abans de finalitzar el curs anterior, fins a finals d’agost, el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat va plantejar tres protocols diferents per 
l’inici d’aquest curs. El primer va ser el mes de juny, abans de finalitzar el curs anterior. En 
aquest protocol es plantejaven classes més reduïdes i es plantejava...perdó, és que visc al 
costat de la via i no sé si s’ha sentit el tren, es plantejava als ajuntaments la possibilitat de 
cedir espais per fer classes. Des de la pròpia regidoria i amb les converses amb les 
diferents direccions de les escoles, ens van plantejar el mateix dubte, amb quins recursos 
materials i personals es preveia tirar endavant la proposta del departament, tot i que els 
ajuntaments fessin les cessions d’espai? Entenc que el Departament, en aquell moment, 
es va fer la mateixa pregunta i poques setmanes després es va fer enrere en la proposta i 
en va presentar una altra ben diferent. I, després, una altra, amb contradiccions i 
discussions en públic entre el Departament d’Educació i Salut de la Generalitat i generant, 
principalment, dubtes i incerteses a les direccions de les escoles que són, al final, les que 
han sabut estar a l’alçada de la situació. I, per què explico això? Doncs, bé, pel mateix que 
he comentat, fer una proposta de cessió d’espais únicament no té sentit si no va 
acompanyada d’una sol·licitud de recursos materials i personals per fer-ho mínimament 
possible. Pel que fa promoure les activitats a l’exterior, en les diferents converses i 
reunions que s’han mantingut amb les escoles, ens hem ofert a facilitar en tot moment les 
activitats a l’exterior. Hi ha escoles que ja ho estan fent, inclús un dels projectes que es fan 
cada any i que semblava que aquest any no es faria, com el programa de “Coneguem els 
nostres parcs”, es durà a terme amb la participació de les escoles de primària. En el tercer 
punt de la moció, reclamen a la generalitat la dotació d’EPI al conjunt dels treballadors de 
les escoles. En aquests moments, no tenim constància que cap treballador dels centres 
educatius de Molins de Rei tinguin mancances d’EPI però no està de més mantenir la 
petició, però, aquest, creiem que no és el problema. El Departament es va comprometre a 
facilitar aquest tipus de material als alumnes, també, en una primera reunió amb els 
ajuntaments i això no ha estat així. Des de l’Ajuntament, vist que finalment no es faria 
aquesta aportació, i en coordinació amb les direccions de les escoles, es van instal·lar 
dispensadors de sabó i paper a totes les classes que tinguessin una pica i es van substituir 
les dels lavabos de totes les escoles i, evidentment, la reposició de tot aquest material. A 
més, a tots els conserges se’ls ha facilitat material EPI com a treballadors de l’Ajuntament 
que són i tenen material suficient per si hi ha algun nen o nena que no en tingui. Respecte 
al punt 4...

Sr. Alcalde:
Regidora, hauria d’anar acabant.

Sra. Espinosa:
Ja acabo. Reclamen a la Generalitat l’augment del pressupost de neteja i desinfecció però 
si la Generalitat no paga ni la neteja ni la desinfecció dels centres escolars, no poden 
augmentar un pressupost de neteja que no tenen. Aquesta és de les poques competències 
que tenim, a part de les llars d’infants i el manteniment de les escoles. En aquest sentit, 
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hem augmentat 53.000 € que es va aprovar a l’última modificació de pressupost per fer 
reforç Covid durant tot l’horari lectiu. El que jo els plantejava, Ana i Gerard, era de deixar la 
moció sobre la taula perquè enteníem que hi havia temes que quedaven fora del que es 
plantejava i que eren molt importants però, en tot cas, com els hi he dit, aprovarem 
[Inintel·ligible, 03:03:14]

Sr. Alcalde:
Ara sí, d’acord, moltes gràcies. Ara no sé si, diria que el senyor Ramon Sánchez, 
endavant.

Sr. Sánchez:
Molt breument. Des de Junts per Molins donarem suport, com s’ha dit, a aquesta moció 
però, també, primer de tot, agrair a la regidora d’Educació la feinada que ha fet durant tots 
aquests mesos en els que jo crec que hi ha hagut una feinada brutal per posar-se d’acord 
amb el Departament d’Educació que ha estat extremadament complicat degut a les 
diferències que hi havia en cada moment i els protocols que anaven sortint i que anàvem 
veient que ens havíem d’adaptar, ens n’enviaven un, després en acabaven enviant un altre 
al cap de deu minuts i tot això anava canviant i, per tant, feia que ens tornéssim bojos i que 
veiéssim que, realment, era complicat seguir [Inintel·ligible, 03:04:10]. És evident que des 
de l’Ajuntament estem fent i assumint moltes disposicions que la Generalitat no s’ha pogut 
dur a terme i el Departament d’Educació ha incomplert sistemàticament tots i cadascun 
dels compromisos que es van anar assumint en el seu moment per tal d’ajudar a tots els 
nens i nenes del nostre municipi i aquí vam ser, vam haver de posar des d’ordinadors fins 
a, també, posar internet a les cases i fer, en definitiva, que la bretxa digital a Molins de Rei 
no hi fos i que, per tant, el Govern va haver de posar recursos propis i saben que hem 
aplicat les modificacions pressupostàries pertinents, encara que alguns de vostès no les 
aprovessin, per tal d’intentar ajudar a tots els nens i nenes i, en definitiva, que aquesta 
bretxa digital no [Inintel·ligible, 03:05:05]. Recursos en neteja, evidentment, 3,5 milions 
d’euros per finançar totes les neteges extra que estem tenint és una broma, entenem que 
haurem de posar més diners de la Generalitat per tal de poder assumir que aquests diners 
que, en definitiva, estem pagant tots els molinencs i les molinenques, doncs, la Generalitat 
ens aporti més diners per tal de sufragar la despesa que estem tenint en el nostre municipi 
que van, en definitiva, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament i, per tant, dels impostos de 
la gent de Molins de Rei. I, en aquest sentit, veiem que és una moció que el que fa és 
reivindicar el que hem reivindicat, que el Departament d’Educació s’impliqui més i faci més 
per tal de que puguem assumir i garantir que els nostres nens i nenes puguin continuar 
anant a l’escola. El que no ens podem permetre és que continuïn o tornin a passar el que 
van passar el 14 de maig que és quedar-se a casa, que és tenir situacions que no eren 
benvingudes on, segurament, molts nens i nenes han perdut un temps preciós per poder 
continuar evolucionant i estic convençut que hem d’intentar posar tots allà on puguem i 
reivindicar sempre que puguem que hem d’esmerçar esforços per poder assumir aquests 
compromisos que tenim com a societat. Per tant, nosaltres, com a Junts per Molins, 
evidentment, també li donarem suport.

Sr. Alcalde:
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Moltes gràcies. Ara sí que seria el moment de tancar aquest torn, aquest debat. Endavant, 
senyora Aroca.

Sra. Aroca:
Ens repartirem el tancament, que el Gerard m’ha demanat tornar a parlar i espero que em 
deixeu uns minutets. Com a mínim, esperem gaudir dels mateixos minuts que ha tingut la 
regidora d’Educació en la seva intervenció entre tots dos. Gràcies.

Sr. Alcalde:
En conjunt o només vostè?

Sra. Aroca:
En conjunt.

Sr. Corredera:
Ella i jo una miqueta.

Sr. Alcalde:
Gràcies.

Sr. Corredera:
Jo començo una mica pel final. El Ramon Sánchez demana que la Generalitat faci 
pressupostos de neteja per augmentar la despesa i, en canvi, la regidora del PSC diu que 
no, que no cal que facin pressupostos perquè ja estem bé així. Escolta...no, ja sé que 
[Inintel·ligible, 03:07:24] dieu que no però “más o menos”, per resumir-ho, ha anat por 
“ahí”. És igual. No, espera, no podeu intervenir. Espereu. Llavors, clar, no sé quina mania 
tenen en fer creure a la societat de Molins de Rei que no tenim coneixement de les coses i 
que no ens enterem de res. Jo...a mi m’agradaria explicar que va haver-hi un Consell 
Escolar Municipal on no es va explicar res de tot això que estan explicant vostès aquí i, per 
tant, potser la informació s’hauria de donar on s’ha de donar i no, després, anar dient que 
no s’expliquen les coses. Quant a la intervenció de la CUP, ràpid i curt, Estefania, és veritat 
que no hi ha diners per tot però és que hi ha un reglament d’instal·lacions tèrmiques des 
del 2007 que obliga a fer renovacions d’aire, per tant, no és allò que diguis “és que ho 
podem deixar per un altre moment”, és que igual ja anem 13 anys tard, o sigui, està bé 
però els recursos s’han de posar quan toca posar pel que s’ha de posar i això, 
malauradament, ara és com obligatori fer-ho perquè no ens queda més que intentar 
renovar les ventilacions dels equipaments. I, llavors, de la intervenció d’Esquerra 
Republicana, me n’alegro que estiguin fent un estudi pel CSIC, jo no ho sabia, això sí que li 
reconec que no ho sabia, i , al final, me n’alegro i a veure quan tenim aquests resultats. Sé 
que s’han fet altres llocs, conec que, per exemple, a Andalusia sí que s’ha fet i me n’alegro 
que la Generalitat ara s’hi posi amb això. I aquí acabo la meva intervenció.

Sra. Aroca:
Jo, molt ràpid també, doncs, crec que la senyora Garriga avui ha donat una lliçó de que es 
pot pensar algú que està fent coses i, tot i així, donar suport a una moció, de la mateixa 
manera que ho ha fet el PSC, llavors, lamento molt el que ha passat amb la moció dels 



SEC/SCC/ALD
ESBORRANY ACTA PLE 26/11/2020

SESSIÓ ORDINÀRIA

Pàg. 84/89

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

companys de la CUP sobre el 25-N que ha servit perquè la regidora es passés 10 minuts 
explicant tot el que fa però, tot i així, no li ha volgut donar suport. I és que penso que 
aquest Govern, en alguns moments, sobretot amb les mocions, té una pell molt fina perquè 
és que sembla que li molest que presentem mocions i sembla que li molesta que demanem 
acords i, de vegades, demanem acords, és cert, que potser s’estan aplicant o d’alguna 
manera s’està intentant aplicar però, amb aquest acord, el que fem és un compromís 
també de futur i és el que estem fent ara també ho continuarem fent en el futur, com a 
mínim, durant aquest mandat. I és per això que tombar mocions perquè ja s’estan fent 
coses quan el dia de demà podeu decidir deixar-les de fer és una llàstima, és una llàstima. 
Per tant, jo agraeixo molt que avui, amb aquesta moció, doneu suport, de la mateixa 
manera que lamento moltíssim que la photo finish de la moció de la CUP ha estat tombada 
perquè al Govern municipal no li ha donat suport per pura supèrbia. Ha estat el cas, per 
pura supèrbia. Dit això, a la companya de la CUP li diria que, després del que hem passat 
amb aquesta pandèmia i en el que pot tornar a passar en qualsevol moment en el futur, no 
crec que els mecanismes de ventilació mecànica sobrin mai en una aula perquè sempre 
seran benvinguts i, com diu el Gerard, potser anem 13 anys tard i, si no hagués passat 
això, ara les aules estarien molt millor preparades per enfrontar aquesta pandèmia, aules 
que potser no calen els espais alternatius però Déu-n’hi-do que tenim instituts i aules a 
Molins de Rei amb 40 nens i amb 40 adolescents en una aula. Compte que tenim, per 
posar un exemple, un segon de batxillerat al Lluís de Requesens amb 40 alumnes, que 
aquí molta protecció, molts EPI, molta història però tenim els nens asseguts colze amb 
colze. Igual falta una mica més d’implicació a l’hora de buscar espais o de buscar 
alternatives de tots plegats, no diré que és culpa del Govern, ni molt menys, de tots 
plegats. I jo crec que ho deixo aquí, acabar dient que agraeixo realment el vot a favor i que, 
per futures mocions, si us plau, que el Govern no s’ho prengui com algo personal o com un 
qüestionament continu que fem l’Oposició de les seves tasques de Govern, això ho farem 
d’una altra manera o en la moció direm “com vostès no fan ni tenen voluntat política”, però 
no és el cas ni d’aquesta moció ni de l’anterior ni de la moció, jo crec, dels companys de la 
CUP.

Sr. Alcalde:

Molt bé. Moltes gràcies. Jo ara sí que, permetin-me un comentari que, a més, en condició 
d’alcalde, el puc fer. No és una qüestió de pell fina o no, senyora Aroca, ja no sé ni com 
tractar-li, si ara he de tractar el grup de la CUP que estava defensant, em sembla, una 
moció que ha presentat la CUP fa un moment. En qualsevol cas, aquest Govern sí que és 
legítim de posar els posicionaments en el moment que sigui i com sigui i potser el que 
alguns pensem també és que anar, en un dia que es fa un manifest conjunt, unànime, de 
tot el conjunt de forces polítiques del Consistori, presentar una moció amb el mateix motiu 
sense haver-lo incorporat al manifest que és on s’hagués pogut negociar és un motiu, no 
de pell fina ni de supèrbia ni de res del que diu, sinó polític, un argument polític pel qual, 
evidentment, mostrar el rebuig a aquesta moció. Vostè, legítimament, pot pensar que és 
per un tema de pell fina o no, bé, jo no em referiré ara perquè seria massa fàcil, dir tots 
dies que hem demanat votació per separat i vostè mateixa en mocions que presentava 
vostè no ha acceptava la moció per separat dels punts. Pell fina d’això sí que era i bastant, 
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no acceptar una votació per separat de mocions que vostè presentava, imagini’s! Per tant, 
si parlem de pells, parlem de totes les pells. Votació del punt 18.

VOTACIÓ:

Grup Municipal Vots a favor Vots en contra Abstencions

PSC 7

JxM 4

ERC-AM 4

CUP 3

Molins Camina-Podem 1

MEC 1

C‘s 1

Total 21

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

19.- Precs i preguntes.

PRECS I PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal de MOLINS EN COMÚ:

Pregunta:

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 
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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 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? 

Resposta:

Pregunta resposta durant el transcurs del Ple pel Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
I, ara, acabats tots els punts dictaminats per la Junta de Portaveus, passaríem al punt 
dinovè de Precs i preguntes. I, ara, entenc que les preguntes, les respostes s’haurien 
donat per correu, entenent aquesta situació que tenim de virtualitat i, per tant, que no es 
poden entregar en físic ara mateix i, per tant, seria el torn de Precs i preguntes. Veig que la 
portaveu d’Esquerra Republicana ja té un prec. Endavant

PREC DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE EL NOM DE LA NOVA PARADA DE 
L’AUTOBÚS QUE HI HA DAVANT DE L’OAC

Sra. Garriga:
Hola, gràcies. És un prec molt, molt...no sé si és fàcil de resoldre però sí que és fàcil de 
plantejar. Suposo que tots plegats haureu vist la nova parada d’autobús que hi ha davant 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la marquesina i tot el...bé, perfecte, però és que es 
diu Alfons XIII. Llavors, jo crec que el nom de la parada, tenint en compte el lloc on està 
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ubicada i que l’escola que hi ha més propera ja no té per nom Alfons XIII, crec que 
realment aquest nom hauria de...bé, creiem que aquest nom hauria d’estar actualitzat, 
bàsicament, perquè en aquests moments, qui no sigui de Molins de tota la vida, Alfons XIII, 
tampoc entendrà per què té per nom aquesta parada quan tothom aquest espai l’anomena 
la plaça del Palau o Pati de Palau o totes les variants del Palau que vulguem, que això és 
una altra cosa també a unificar, però creiem que no lliga gaire el nom que té una flamant 
parada nova amb, realment, l’entorn on està ubicat. Per tant, demanaríem a veure si es pot 
rectificar i tenir un altre nom, plaça del Palau o el Palau, el que vulgueu. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Mirarem si es pot resoldre. El senyor Quim Llort té una pregunta. 
Endavant.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE L’ACORD MUNICIPAL PER 
POSAR EN FUNCIONAMENT UN COTXE ELÈCTRIC D’ÚS COMPARTIT AMB LA 
COOPERATIVA SOM MOBILITAT

Sr. Llort:
Sí, gràcies. Ens consta que la cooperativa Som Mobilitat té un grup local a Molins de Rei 
que ha intentat en més d’una ocasió establir un acord municipal per posar en funcionament 
un cotxe elèctric d’ús compartit. Ens agradaria saber en quina situació estan les converses 
amb aquesta cooperativa. Moltes gràcies.

PREC DEL GRUP MUNICIPAL  MOLINS EN COMÚ SOBRE LA VOLUNTAT DE 
L’EQUIP DE GOVERN D’EFECTUAR L’ENCARREC DE LA CONSTRUCCIÓ I GESTIÓ 
DE LA NOVA RESIDÈNCIA D’AVIS A FAVOR DEL CONSORCI SANITARI DE SALUT

Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Gerard Corredera, endavant. Un prec.

Sr. Corredera:
Sí, gràcies. És una miqueta llarg però intentaré fer-lo curt. No sé, intentaré reduir-lo. 
Aquest dimecres, a l’entrevista setmanal que realitza l’alcalde a la ràdio de Molins de Rei 
ha anunciat la voluntat de l’Equip de Govern d’efectuar l’encàrrec de la construcció i gestió 
de la nova residència d’avis a favor del Consorci Sanitari de Salut. Aquest anunci, com ja 
vèiem venir i que convidem a escoltar, conté una sèrie de missatges que [Inintel·ligible, 
03:16:23] nosaltres hem estudiat els informes, els hem debatut amb els regidors de 
l’Oposició, el CSS és una empresa pública supramunicipal que millor ho farà, és la nostra 
voluntat, ho tenim quasi tot a punt. Al voltant d’aquesta afirmació, fem una sèrie de 
puntualitzacions i matisacions. Creiem necessari deixar constància d’aquest punt de vista 
que, per altra banda, ja hem expressat altres vegades, que la construcció i gestió d’aquest 
servei sociosanitari correspon per llei i competència a la Generalitat de Catalunya i que 
l’Ajuntament ha de facilitar tot allò que calgui o tots els mitjans que tingui al seu abast 
perquè això sigui possible el més aviat possible. Tenint en compte aquesta premissa, 
considerem que els acords municipals que correspongui prendre al Ple que segur que ja 
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han estat estudiats, preparats i debatuts amb temps suficient per Equip de Govern i 
acordats amb el Consorci han de tenir el temps suficient i necessari perquè els grups de 
l’Oposició puguin fer la seva feina, és a dir, temps suficient per fer propostes de millora que 
tinguin en primer lloc els interessos de l’Ajuntament, els usuaris i familiars de treballadors. 
Per tot això, efectuem a l’Equip de Govern els següents precs. Que l’Equip de Govern es 
comprometi a no elevar al Ple municipal per l’aprovació d’aquest acord o d’aquest conveni 
per la via d’urgència i com a punt sobrevingut, com acostuma a passar amb expedients i 
acords referents aquest estil; i que, abans de traslladar aquest assumpte a la comissió 
informativa corresponent, siguin entregats amb temps suficient, dues o tres setmanes, als 
regidors de l’Oposició per tal de que puguin ser estudiats i, en el seu cas, proposar 
esmenes. Gràcies.

Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap pregunta ni prec. Jo mateix respondré, companys, 
[Inintel·ligible, 03:18:02] Mobilitat, el prec ja s’ha fet. Sí que faria, si els sembla, ja que, en 
aquest cas, sí que ha fet al·lusió directament a unes declaracions que, a més, recordo 
perfectament en el temps i forma que s’estaven donant i les feia en concepte que vaig dir 
que personalment opinava, en cap moment deia el que anàvem a fer, li diré dues coses. 
Un compromís absolut i rotund perquè cap punt de la...que ha tingut en aquest mandat 
municipal respecte a la residència futura ha passat pel Ple ni per caràcter d’urgència ni de 
forma extraordinària i tot prèviament s’ha debatut a la comissió creada a l’inici d’aquest 
mandat municipal per tal d’estudiar la construcció d’aquesta futura llar d’avis. Per tant, el 
compromís, si d’aquesta manera està més tranquil, li reitero públicament però no és més 
que el compromís que vam adquirir el dia 15 de juny del 2019 quan vaig prendre possessió 
i em van escollir la Sala de Plens com a alcalde i, a continuació, es va escollir i es va crear 
la comissió d’estudi d’aquesta residència. Si em permet, aprofitaré, ja que ho ha dit, en 
aquell moment el que deia és que teníem dos camins en paral·lel encesos i dos objectius a 
treballar de forma paral·lela. Un que és el que estem arribant a la seva resolució que és el 
fet d’escollir l’equip redactor que ha de, en el futur, fer el projecte executiu de la futura 
residència, saben que això es feia mitjançant un concurs d’idees a doble volta i estem a 
punt de finalitzar-lo. I, precisament, el que estava explicant a la ràdio el passat dimecres, 
és que l’altre camí paral·lel que teníem, que és el que hem estudiat a la comissió, és el que 
ara mateix està aturat perquè, com saben, hi ha un compromís del que és l’anterior 
secretari general del Departament, el senyor Francesc Iglesias, cessat pel conseller fa just 
dues setmanes i que fa vuit mesos tenia pendent d’enviar l’addenda al protocol que ja va 
signar en l’anterior mandat aquest Ajuntament amb la Generalitat de Catalunya conforme 
fixés aquelles xifres, aquells llits que tindríem a la residència futura, les places, i que, 
malgrat sempre hem dit que 50, la Generalitat s’ha negat de moment a signar-ho. I és el 
que dèiem, estem pressionant, treballant, insistint, perseguint rebre aquesta addenda per 
tal de, llavors, poder continuar el que és els debats de l’altra via per resoldre aquest 
projecte perquè, ja els hi dic, hores d’ara, tal i com es va explicar a la darrera comissió de 
la residència de llar d’avis, no podem avançar tècnicament en cap encàrrec al Ple de 
l’Ajuntament de Molins de Rei sense que tinguem el nombre d’aquestes places a partir de 
les quals els tècnics puguin elaborar, evidentment, aquest expedient. Per tant, esperem, 
com s’ha fet en més d’una ocasió, tenir el suport de tots, evidentment, els grups municipals 
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per tal d’aconseguir aquesta addenda i, en aquest sentit, continuar avançant els debats en 
el sí de la comissió i, quan això estigui debatut en el sí de la comissió, poder-ho elevar en 
temps i forma al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei. No sé si, a partir d’aquí, el regidor 
de Mobilitat vol respondre quelcom sobre Som Mobilitat o vol ho faci jo mateix perquè, al 
final, és una cosa que vam respondre fa dos mesos. Justament, regidor Quim, ho vam 
respondre fa...crec que fa dos o tres mesos va venir aquesta pregunta també al Ple i els 
dèiem que teníem pendents reunir-nos amb ells, evidentment, que ho estàvem treballant, 
ho estàvem estudiant i que, per tant, és voluntat d’aquest Govern engegar aquest procés 
de sharing elèctric pel municipi i, per tant, estem potser no anant tot lo ràpid que voldríem, 
això els hi reconeixem, però és bàsicament la mateixa resposta que vàrem donar fa dos, 
tres mesos. No recordo gaire més perquè no fa pas tant que vam fer aquesta mateixa 
resposta. Bé, no hi ha cap, entenc que no hi ha cap prec ni pregunta més. Doncs, 
passaríem al punt vintè, torn obert de paraules. Entenc que no n’hi ha cap i, per tant, 
companys, regidors i regidores de la Sala de Plens, gràcies per aquest ple ordinari del mes 
de novembre, gràcies a tothom que ens ha pogut escoltar i sentir, escoltar, millor escoltar, i 
veure pels mitjans de comunicació i per la ràdio i molt bona nit a tots i a totes. I felicitats, 
també, a la filla, Gerard.

Sr. Corredera:
Moltes gràcies, Xavi. Igualment.

Veus:
Bona nit. Adéu.

20.-Torn obert de paraules.

No n’hi ha.

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 trenta 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,

La Secretària

26/01/2021  12:16:07

Sandra Castelltort i Claramunt
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