
Mocions del Ple 2020

DATA D'APROVACIÓ Nº PLE TITOL MOCIONS APROVADES PROMOTOR LOCALITZACIÓ 

06-feb-20 01/2020 Suport al dret a morir dignament. Alcaldia https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-01-2020.pdf

06-feb-20 01/2020
Rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la 

Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras.
GM JxM-Junts https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-01-2020.pdf

06-feb-20 01/2020 Suspensió de 5 jutjats de violència contra la dona.
GM Molins en Comú, GM PSC, GM Molins Camina-

Podem 
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-01-2020.pdf

06-feb-20 01/2020 Eliminació de la taxa Rosa i per la bonificació de productes d'higiene femenina. GM ERC-AM https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-01-2020.pdf

27-feb-20 02/2020 Dret a vot dels i les representants electes als municipis. GM PSC https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-02-2020.pdf

27-feb-20 02/2020
Defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en accés a la 

pensió de viduïtat.
GM Ciutadans https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-02-2020.pdf

27-feb-20 02/2020

Delegació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de les funcions referents a la 

protecció de la legalitat urbanística en els àmbits del Parc Agrari del Baix Llobregat i 

el Parc Natural de la Serra de Collserola.

GM Molins en Comú https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-02-2020.pdf

27-feb-20 02/2020 Rebuig a l’aplicació del PIN parental. GM Molins en Comú / GM Molins Camina-Podem https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-02-2020.pdf

04-may-20 04/2020 Mesures de suport per al sector comercial, de la restauració i petita i mitjana empresa. GM ERC-AM https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-04-2020.pdf04-may-20 04/2020 Mesures de suport per al sector comercial, de la restauració i petita i mitjana empresa. GM ERC-AM https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-04-2020.pdf

04-may-20 04/2020
Derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària 

per afrontar la nova crisi social i econòmica.
GM CUP-Amunt, GM Molins en Comú i GM ERC-AM https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-04-2020.pdf

04-may-20 04/2020
Moció per potenciar la perspectiva de gènere en la gestió de la crisi socioeconòmica 

de la Covid-19.
GM ERC-AM https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-04-2020.pdf

04-may-20 04/2020
Ampliació d’espai pels vianants i bicicletes com a estratègia de la mobilitat en el post 

confinament de la COVID-19.
GM CUP-Amunt i GM Molins en Comú https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-04-2020.pdf

25 juny 2020 05/2020 Moció sobre l'ingrés mínim vital. GM Molins en Comú i GM Molins Camina-Podem https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-05-2020.pdf

25 juny 2020 05/2020
Moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la 

gent gran de Catalunya.
GM Molins en Comú https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-05-2020.pdf

23 juliol 2020 06/2020
Moció suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració 

paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial al decret 16/2019.
GM ERC-AM https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-06-2020.pdf

30 setembre 2020 07/2020 Destrucció del camp de refugiats de Mória. GM CUP-Amunt i Col·lectius de Cooperació i Solidaritat https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-07-2020.pdf

30 setembre 2020 07/2020
Moció per a la posada en marxa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció 

de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

GM ERC-AM, Molins Camina-Podem, GM Molins en 

Comú
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-07-2020.pdf

30 setembre 2020 07/2020
Incorporació de la visió vegana antiespecista i la celebració del dia mundial del 

veganisme.
GM CUP-Amunt en nom de l'entitat Molins ¿serás su voz? https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-07-2020.pdf

29 octubre 2020 09/2020
Moció per reclamar ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la 

restauració i comerç del municipi.
GM PSC https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-09-2020.pdf



26 novembre 2020 12/2020 Moció en defensa de la unitat de la llengua.
Plataforma per la Llengua, Assemblea Nacional Catalana i 

Ateneu Mulei de Molins de Rei
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-12-2020.pdf

26 novembre 2020 12/2020
Moció en suport als tretze estudiants acusats de desordres públics i danys per 

defensar la universitat pública.

GM CUP-Amunt i grup de suport “la pública a judici” de

Molins de Rei
https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-12-2020.pdf

26 novembre 2020 12/2020
Moció 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.
GM Molins en Comú i GM Molins Camina-Podem https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-12-2020.pdf

26 novembre 2020 12/2020 Moció per per demanar mesures de protecció de la salut als centres educatius. GM Molins en Comu i GM Molins Camina-Podem https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-12-2020.pdf

17 desembre 2020 13/2020 Moció per la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar. GM Molins Camina - Podem i Molins en Comú https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-13-2020.pdf

17 desembre 2020 13/2020
Moció per l'adhesió de l'Ajuntament de Molins de Rei a la carta alimentària de la 

Regió Metropolitana.
GM Molins Camina - Podem i Molins en Comú https://www.molinsderei.cat/wp-content/uploads/2021/03/Acta-13-2020.pdf


