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A C T A

NÚM. 03/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC
EL DIA 4 DE FEBRER DE 2021.
A Molins de Rei, quan són les divuit hores i cinc minuts del quatre de febrer de dos mil
vint-i-u, 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 Herrero 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
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.
Excusa la seva absència la regidora Sra. Laia Juarros Menéndez
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 03/2021 de data 29 de gener de 2021.
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0.- Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei per expressar la
condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El consistori Molinenc condemna i manifesta el seu condol i solidaritat amb familiars i
amics de les dones assassinades, aquest 2021, 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 de gener de 2021:
- Laura Plaza de la Flor (Puente de Vallecas Madrid, Comunidad de Madrid)
7/01/2021. Xifra oficial
- Cristina N. T. (Oza-Cesuras A Coruña, Galicia). 15/01/2021. Xifra no oficial
- Aintzane Pujana.. (Aizarnazabal Guipúzkoa, Euskadi). 04/01/2021. Xifra no oficial
- Florina Gogos. (Albal Valencia, Comunidad Valenciana). 31/01/2020. Xifra no oficial
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
...per acord de Portaveus i, com saben, el propi Reglament Orgànic Municipal ja ho estipula
que es pot bellugar una setmana amunt o avall el ple ordinari que, com saben, hauria d’haver
estat l’últim dijous de mes de gener. Benvinguts a tots els regidors, benvinguts també a tothom
que ens pot estar seguint per les xarxes o per la ràdio. I, abans de començar, sí que deixin-me
excusar, també, en aquest cas, la presència de la regidora d’Esquerra Republicana, la Laia
Juarros, que per motius estudiantils no es troba al país i li és impossible estar en el ple del dia
d’avui. Saben que, abans de començar el ple, hi ha una lectura d’un manifest en contra de la
violència masclista. En aquest cas, entenc que està preparada, li tocaria a la senyora Esther
Espinosa que és la que no ha fet la lectura fins ara. No sé si té a mà...no la té per la cara que
m’està fent. Doncs, aquí tenim ara...si algú li pogués passar... Jessica, regidora, si li pots
passar a la regidora Esther Espinosa, perquè seria, recordin que per acord de Portaveus això
és itinerant. El mes de desembre li tocava a ella que és la que no va poder estar per qüestions
també de salut i ho va fer un altre grup municipal i ara, pràcticament, diria que seria l’última
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regidora que ja li tocaria fer, malauradament, en una primera ronda que totes les regidores ja
haurien llegit en un instant aquest comunicat.
Sra. Espinosa:
Perdoni, alcalde. Igualment, tinc una miqueta de problemes amb la connexió d’internet, és una
mica inestable.
Sr. Alcalde:
Ara mateix t’escoltem perfectament.
Sra. Espinosa:
M’escolteu bé, no?
Sr. Alcalde:
Sí.
Sra. Espinosa:
Vale, per on me la passeu?
Sra. Revestido:
Esther, tens un whatsapp.
Sr. Alcalde:
Endavant. No?
Sra. Espinosa:
Sí, sí, ja ho tinc.
Sr. Alcalde:
Endavant.
Sra. Espinosa:
Bona tarda a tots i a totes. El Consistori molinenc condemna i manifesta el seu condol i
solidaritat amb familiars i amics de les dones assassinades aquest 2021, presumptament a
mans de les seves parelles. Refermem el nostre compromís en la lluita contra la xacra de la
violència masclista en tots i cadascun dels seus àmbits. Cal treballar amb més força que mai
contra aquesta violència masclista estructural que, malauradament, segueix present a la nostra
societat. Institucions i ciutadania hem de fer front comú per denunciar qualsevol actitud violenta
i desenvolupar plegats un marc natural d’igualtat. Així i davant dels fets ocorreguts,
l’Ajuntament de Molins de Rei manifesta: Primer, la condemna enèrgica d’aquests assassinats i
de qualsevol forma de violència masclista. Segon, expressar el nostre condol en nom de tota la
ciutadania molinenca. Tercer, reafirmar el rebuig a les violències masclistes en totes les seves
formes i fer públic el nostre compromís amb l’eradicació de la violència masclista. Dones
assassinades durant el mes de gener de 2021: Laura Plaza de la Flor, Puente de Vallecas,
Madrid; Cristina, A Coruña; Aintzane Pujana, Guipúscoa; Florina Gogos, València.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Com diem sempre, esperem que sigui l’última declaració i que
això ho puguem anar eradicant.
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ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació dels següents esborranys d’acta:
- Ple ordinari 03/2020 de data 24 d’abril de 2020.
- Ple ordinari 04/2020 de data 4 de juny de 2020
- Ple ordinari 05/2020 de data 25 de juny de 2020
- Ple ordinari 06/2020 de data 23 de juliol de 2020
- Ple ordinari 07/2020 de data 30 de setembre de 2020
- Ple extraordinari 08/2020 de data 22 d’octubre de 2020
- Ple ordinari 09/2020 de data 29 d’octubre de 2020
- Ple extraordinari 10/2020 de data 29 d’octubre de 2020
- Ple extraordinari 11/2020 de data 5 de novembre de 2020
- Ple ordinari 12/2020 de data 26 de noviembre de 2020
- Ple ordinari 13/2020 de data 17 de desembre de 2020
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem, ara sí, a l’ordre del dia. Primer de tot l’aprovació dels següents esborranys d’actes del
Ple. En aquest cas, el ple ordinari 03/2020 de data 24 d’abril, el ple ordinari 04/2020 de data 4
de juny, el ple ordinari 05/2020 de data 25 de juny, el ple ordinari 06/2020 de data 23 de juliol,
el ple ordinari 07/2020 de data 30 de setembre, el ple extraordinari 08/2020 de 22 d’octubre, el
ple ordinari 09/2020 de 29 d’octubre, el ple extraordinari 10/2020 de 29 d’octubre i el ple
extraordinari 11/2020 de data 5 de novembre i el ple ordinari 12/2020 de 26 de novembre, i el
ple ordinari 13/2020 de data 17 de desembre del 2020. Alguna consideració respecte a les
actes amb el que ens posaríem al dia després d’un cert endarreriment? Molt bé, doncs,
quedarien aprovades les actes del ple.
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
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.
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LLIBRE DE DECRETS 2020
DESEMBRE
Decret
1853
1854
1855

Data
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020

1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020

Concepte
Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
Aprovació document cobratoris
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres
elements estructurals)
Llicència de gual
Subvencions i convenis amb entitats
Nomenaments
Relacions laborals
Ajuts aigua i IBI, exempció taxa d'escombraries
Contractació laboral
Contractació laboral
Llicència de gual
Situacions del personal
Llicències, permisos i excedències
Situacions del personal
Llicència de gual
Llicència de gual
Contracte Obert simplificat de serveis
Modificacions de pressupost
Ordre d'execució
Cessió d'ús de béns
Convenis interadminisratius
Contractació menor de serveis
Transmissió o traspàs de la llicència / concessió de parada del mercat municipal
Nomenaments
Situacions del personal
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Modificació llicència gual
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Contracte Obert simplificat d'obres
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
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1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

01/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
07/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020

Subvencions i convenis amb entitats
Aprovació Despeses
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Sancionador
Dessigna de lletrat i procurador
Subvencions i convenis amb entitats
Modificació llicència gual
Llicència de gual
Ordre d'execució
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt
reduïda
Modificacions de pressupost
Contracte Obert simplificat de serveis
Nomenaments
Modificacions de pressupost
Ordre d'execució
Aprovació Despeses
Sancionador
Processos de selecció
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Regularització fiscal
Contractació oberts de serveis
Regularització fiscal
Danys a béns municipals
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Situacions del personal
Dessigna de lletrat i procurador
Subvencions i convenis amb entitats
Bonificacións Fiscals
Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Llicència d'obra menor
Processos de selecció
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1933
1934
1935
1936
1937

09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020

1938

09/12/2020

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020

Llicència d'obra menor
Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Expropiació
Contractació menor de serveis
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres
elements estructurals)
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt
reduïda
Retribucions; nómina i seguretat social
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Sancionador
Sancionador
Contractació laboral
Permís de connexió d'aigües residuals a un sistema de sanejament
Ajuts treballador públic
Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis (grues, bastides, altres
elements estructurals)
Baixa llicència gual
Processos de selecció
Contracte Obert simplificat de serveis
Aprovació de plans d'àmbit
Regularització fiscal
Regularització fiscal
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Contractació menor de subministraments
Contractació menor de subministraments
Subvencions i convenis amb entitats
Contractació laboral
Situacions del personal
Contractació laboral
Contractació laboral
Dessigna de lletrat i procurador
Ajuts socials
Recurs Contenciós
Aprovació baixes tributs, valors i operacions contables
Contractació menor de serveis
Contractes de Lloguer
Ajuts socials
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1974
1975

16/12/2020
16/12/2020

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020

Aprovació document cobratoris
Aprovació document cobratoris
Petició de plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitt
reduïda
Bonificacións Fiscals
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Modificacions de pressupost
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Nomenaments
Nomenaments
Nomenaments
Aprovació document cobratoris
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Sancionador
Sancionador
Aprovació Despeses
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Aprovació Despeses
Sancionador
Retribucions; nómina i seguretat social
Ajuts socials
Contractació menor de serveis
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Subvencions i convenis amb entitats
Retribucions; nómina i seguretat social
Targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda
Contractació menor de serveis
Bases de concursos
Llicències, permisos i excedències
Retribucions; nómina i seguretat social
Pàg. 8/94

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

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 04/02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020

2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057

22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
24/12/2020

Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Nomenaments
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració
Autorització i delegacions
Contractació laboral
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Subvencions i convenis amb entitats
Llicència d'ocupació de la via pública per establiments (terrassa amb taules i
cadires, etc.)
Nomenaments
Contractació laboral
Contractació laboral
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Comunicació prèvia de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions
Retribucions; nómina i seguretat social
Autorització i delegacions
Devolucio de garanties: fiances en efectiu i avals
Contractes oberts harmonitzats serveis
Retribucions; nómina i seguretat social
Devolució d'ingressos indeguts
Regularització fiscal
Retribucions; nómina i seguretat social
Gestió de cementiri
Autorització i delegacions
Contractació laboral
Contractació laboral
Contractació laboral
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Modificacions de pressupost
Contractació laboral
Contractació laboral
Gestió de cementiri
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2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082

24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Gestió de cementiri
Sancionador
Aprovació del pressupost
Gestió Horària
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Subvencions i convenis amb entitats
Convenis Urbanístics
Convenis interadminisratius
Retribucions; nómina i seguretat social
Convenis interadminisratius
Processos de selecció
Sancionador
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Subvencions i convenis amb entitats
Modificacions de pressupost
Modificacions de pressupost
Recurs Contenciós
Processos de selecció

PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem ara al Coneixement de l’Acció del Govern Municipal, al punt dos, donar compte dels
decrets d’Alcaldia. Alguna observació o alguna consideració? No n’hi ha cap.
El Ple de la Corporació en resta assabentat.

B – ASSUMPTES DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA (ESC) I DE
L’ÀREA D’ALCALDIA.
3.- Convalidació del Decret d´Alcaldia núm. 1860, de data 01/12/2020, que va prorrogar
les mesures de conciliació de la vida personal i familiar lligades a la Covid-19 i va
aprovar de forma excepcional i temporal la regulació del permís de confinament
obligatori a través del que recull el precepte 48, lletra j ) del TREBEP.
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DICTAMEN
Per Decret d’Alcaldia núm. 1860, de data 01/12/2020, es van prorrogar les mesures de
conciliació de la vida personal i familiar lligades a la Covid-19 fins el 31/12/2020 i va aprovar de
forma excepcional i temporal la regulació del permís de confinament obligatori a través del que
recull el precepte 48, lletra j ) del TREBEP, que ja s’havien prorrogat anteriorment pel Decret
d’Alcaldia núm. 1443, de data 23/09/2020.
En el punt dispositiu tercer del decret en qüestió es disposava:
“Tercer: PRESENTAR a la propera sessió que celebri el Ple de la Corporació aquest Decret per
a la seva convalidació.”
D’acord amb el que estableix l’article 37 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i de l'article 48, lletra j) del
TREBEP.
Vist l’Informe proposta emès pel Cap de Personal i Organització en funcions S/DA 1750 de 12
de novembre de 2020.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè
sigui remés al Ple de la Corporació:
Únic: Convalidar el Decret d’Alcaldia núm. 1860, de data 01/12/2020, que va prorrogar les
mesures de conciliació de la vida personal i familiar lligades a la Covid-19 fins el 31/12/2020 i
va aprovar de forma excepcional i temporal la regulació del permís de confinament obligatori a
través del que recull el precepte 48, lletra j ) del TREBEP, i que resol literalment el següent:
“Primer: PRORROGAR el Decret d’Alcaldia núm. 1443, de data 23/09/2020, que prorrogava l
´ANNEX-I de propostes organitzatives, de forma excepcional, de mesures de conciliació de la
vida laboral personal i familiar lligades a la COVID-19 fins el dia 31/12/2020. Aquest ANNEX-I
es podrà seguir prorrogant en funció de l'evolució de la pandèmia.
Segon: APROVAR de forma excepcional i temporal la regulació del permís de confinament
obligatori a través del que recull el precepte 48, lletra j ) del TREBEP, amb el contingut pactat
en Comissió paritària de 27 d’octubre de 2020 que es detalla:
"...De forma excepcional i temporal, i mentre duri la pandèmia, els treballadors/es d'aquesta
Corporació podran gaudir en el supòsit de confinament de dependents, persones grans,
persones amb discapacitat i fills/ es convivents menors de 14 anys o del propi treballador que
estigui obligat a estar en quarantena per haver tingut algun contacte estret i aquest ( el
treballador/a ) no tingui possibilitat de teletreballar, bé per la naturalesa del seu lloc de treball,
bé per impossibilitat de conciliar la vida familiar i laboral i no tingui dret a la prestació
d'incapacitat temporal transitòria COVID- 19, que articula actualment l´INSS, podrà gaudir del
permís recollit a l'article 48, lletra j ) del TREBEP que estableix el següent literal ... " Pel temps
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indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per
deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral... "
Les diferents casuístiques que donen dret al gaudiment d’aquest permís de confinament
hauran d’acreditarse al Negociat de Personal i Organització.
El gaudiment temporal d'aquest permís decaurà de forma automàtica i tàcita quan finalitzi la
pandèmia actual i/o l'INSS articuli una prestació IT COVID-19 per aquest confinament esmentat
El gaudiment d'aquest permís quedarà reflectit al control de presència com a DEURE
INEXCUSABLE.... "
Tercer: PRESENTAR a la propera sessió que celebri el Ple de la Corporació aquest Decret per
a la seva convalidació.
Quart: TRASLLADAR aquest Decret d’alcaldia a tots els representants legals dels
treballadors/es i a totes les parts interessades.”
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passem, d’aquesta manera, als assumptes dictaminats per les comissions informatives. En
primer lloc, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i l’Àrea d’Alcaldia
amb el punt 3 de l’ordre del dia que és la convalidació del decret d’Alcaldia núm. 1.860, de data
01/12/2020, que va prorrogar les mesures de conciliació de la vida personal i familiar lligades a
la Covid-19 i va aprovar de forma excepcional i temporal la regulació del permís de confinament
obligatori a través del que recull el precepte 48, lletra j del TREBEP. Alguna consideració? No
hi cap consideració, cap torn de paraula? Molt bé, doncs, com diem, entenc, secretària, que
s’ha de votar. Votació punt 3.
VOTACIONS:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Vots en contra

Abstencions
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Total

20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat dels
membres presents.
4.- Modificació de la relació de llocs de treball per reorganitzar el Negociat de Serveis
Jurídics i contractació i aplanament del recurs contenciós 106/2018-D interposat per la
Sra. Monica Flores Pérez davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió de les modificacions fetes en
el Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Economia (ESC) da data 20
de gener de 2021, mitjançant proposta de modificació del dictamen del President de
l`’Àrea de Serveis Central i Economia de data 3 de febrer de 2021 i Informe del Cap de
Personal i Organització en funcions de data 3 de febrer de 2021, en concret en:
1.- Eliminar tant del títol com de qualsevol punt del dictamen el nom de la persona que
va interposar el recurs contenciós, atès que no tenim el seu consentiment.
2.- Afegir en la fitxa de Cap de Serveis Jurídics que es crea dos apartats que per un error
de transcripció no van apareixer i que són la forma de provisió i els requisits.
VOTACIÓ:
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres presents
la ratificació de la inclusió de totes les modificacions fetes en el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis Centrals i Economia.
PROPOSTA
Vist l’informe del Cap de Negociat de Personal i Organització en funcions i secretaria accidental
de data 16 de gener de 2021 que disposa:
Antecedents de fet
I.- El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió de 5 d’octubre de 2017, adoptà, entre
d’altres, els acords següents referents a la modificació de la relació de llocs de treball(RLT):
1.- Amortitzar el lloc de treball 2040.01 Cap del Negociat dels Serveis Jurídics amb les
següents característiques bàsiques:

Lloc de treball:

2040.01 Cap del Negociat dels Serveis Jurídics

Adscripció:

2040 Negociat dels Serveis Jurídics

Responsable:

2000.01 Director/a de Serveis d’ESG

Classe de personal:

Funcionari

Grup:

A1
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Nivell destinació:

23

Nivell compl. específ.:

10

Jornada de treball:

Ordinària, segons conveni /acord.

Dedicació:

Setmanal ordinària, segons conveni /acord.

Horari:

Segons conveni /acord.

Missió:

Coordinar i garantir els serveis jurídics de l’Ajuntament
dirigint i organitzant el personal i els recursos assignats al
Negociat per tal d’assolir els objectius previstos i d’acord
amb les directrius emanades des de la Direcció de serveis.

Funcions:

1. Dirigir, coordinar i supervisar les tasques relacionades
amb les matèries assignades que es desenvolupen des del
Negociat.
2. Coordinar i gestionar la defensa jurídica de l’Ajuntament
davant de qualsevol Jurisdicció i Instància, fins i tot davant del
Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, implantant les
eines que siguin necessàries per controlar i fer el seguiment
d’aquests processos.
3.
Informar als Òrgans municipals i a les distintes
Dependències de l'Ajuntament, sobre les Resolucions i
Sentències recaigudes en assumptes en què hagin estat part,
i impulsar i controlar la seva execució.
4. Dictaminar sobre totes les accions judicials que hagi de
dur a terme l'Ajuntament o contra ell es promoguin, i
aconsellar raonadament sobre la seva procedència o no.
5.
Responsabilitzar-se de l’assessorament jurídic de
l’Ajuntament en assumptes de contractació administrativa,
funcionament i règim jurídic dels òrgans de la Corporació,
procediment administratiu,personal, bens i patrimoni de
l’Ajuntament i altres assumptes que se li puguin encomanar,
organitzant i coordinant el personal i els recursos adscrits al
Negociat i sense menys teniment de l’assessorament legal
preceptiu que correspon a la secretaria general.
6. Informar en tots aquells casos en que així ho sol•licitin els
òrgans de la Corporació, Alcalde, Ple i Junta de Govern, i
responsabilitzar-se de la presència d’un assessor jurídic en
les comissions quan així es requereixi.
7. Gestionar i controlar la contractació de l’Ajuntament,
redactant i validant plecs de clàusules administratives
generals i particulars, donant suport als serveis tècnics
municipals, garantint la secretaria de les meses de
contractació amb el personal del Negociat, verificant la
tramitació dels expedients, i implementant les eines
informàtiques adequades per dur aquestes tasques de forma
més eficient i eficaç, i generar el registre de tota l’activitat
contractual de la Corporació, responsabilitzant-se, així mateix,
de les comunicacions oficials que s’hagin de dur a terme en
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relació a aquesta temàtica.
8.
Responsabilitzar-se de la tramitació i resolució de les
reclamacions formulades per particulars per danys patits com
a conseqüència del funcionament dels serveis públics
municipals, tant en via administrativa com judicial.
9. Responsabilitzar-se de la tramitació i resolució de les
reclamacions formulades per l’Ajuntament enfront dels
particulars pels danys produïts a béns de la propietat
municipal, tant en via administrativa com judicial.
10. Coordinar i garantir la defensa i assistència als membres
de la Corporació i als seus funcionaris, quan com a
conseqüència de l'acompliment de les seves funcions
poguessin exigir-se'ls responsabilitats civils o penals, previ
estudi de cada cas en concret, sempre que no hi hagi en la
seva actuació dol o negligència greu i la seva defensa no
resulti incompatible amb la dels drets i interessos del propi
Ajuntament.
11. Elaborar informes, dictàmens, decrets, propostes de
resolució i d'acord d'assumptes del Servei, així com qualsevol
altra documentació jurídico-administrativa complementària.
12. Preparar i informar reglaments, ordenances i altres actes
normatius que li siguin encomanats pel seu superior jeràrquic.
13. Preparar i informar la documentació que s'elevi a les
diverses Comissions Informatives, a la Junta de Govern i al
Ple, quan se li requereixi pel seu superior jeràrquic.
14. Gestionar amb els recursos adscrits al servei, el
seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica
relacionades amb l'àmbit propi del seu Servei.
15. Fer el seguiment de les partides pressupostàries i dels
subprogrames de les quals sigui responsable, determinant
possibles desviacions i proposant ampliacions o modificacions
de pressupost, a la Direcció de serveis.
16. Fer les funcions de secretari/ària de la Corporació sempre
que aquesta darrera plaça estigui vacant.
17. Mantenir els contactes necessaris amb tercers
(empreses, entitats locals i altres institucions i organismes),
per a dur a terme les seves tasques, així com participar en
aquelles comissions per a les que sigui assignat. Vetllar per la
seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades
amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de
protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els
procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals.
18. Vetllar pel compliment en el seu lloc de treball de la Llei
de Protecció de dades de caràcter personal.
19. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva
categoria, que li siguin atribuïdes.
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2.- Modificar el lloc de treball 2000.06 Coordinador/a de Contractació i Serveis Jurídic indicant
que el sistema de provisió establert de concurs s’obre a mobilitat interadministrativa, adscrivintli una dotació completa i canviant-li el codi pel 2040.01. S’adjunta fitxa annexa.
(...)
7.- Modificar els següents llocs de treball de direcció i comandament, habilitant la seva
classificació i titulació requerida per que puguin ser proveïts amb personal provinent del grup
A2, mantenint la resta de condicions i característiques.
Llocs A1 amb obertura a A2:
2040.01 Coordinador/a de Contractació i Serveis Jurídics (...)

II.- Respecte d’aquells acords, van formular recurs potestatiu de reposició el sindicat UGT i una
funcionària de l’Ajuntament, que van ser desestimats per l’acord del Ple d’11 de gener de 2018.
III.- Posteriorment, la funcionària va interposar, respecte de la desestimació del seu recurs de
reposició i, en definitiva, contra l’acord del Ple de 5 d’octubre de 2017, recurs contenciós
administratiu, que es tramita al Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona,
procediment abreujat 106/2018-D. Actualment en situació processal de suspensió per
prejudicialitat penal.
No consta que el sindicat UGT hagi interposat recurs jurisdiccional respecte de la desestimació
del seu recurs potestatiu de reposició.
El recurs de reposició de la funcionària i el seu recurs jurisdiccional qüestiona la legalitat de la
modificació en la RLT relativa a l’amortització del lloc de treball del Cap de Negociat dels
Serveis Jurídics i la seva substitució o assimilació pel de Coordinador/a de Contractació i
Serveis Jurídics, així com la possibilitat de la provisió d’aquest per personal del grup A2, en
considerar que aquest lloc de treball només pot ser proveït per personal del grup A1 que a més
tingui la titulació habilitant per les professions jurídiques.
IV.- Que consta a la RLT vigent, el lloc de treball 2040.01 Coordinador/a de contractació i de
serveis jurídics que es troba vacant amb les següents característiques bàsiques:

Lloc de treball:
Adscripció:

2040.01 Coordinador/a de contractació i de serveis
jurídics
2040 Negociat dels Serveis Jurídics

Responsable:

2000.01 Director/a de Serveis d’ESG

Classe de personal:

Funcionari

Grup:

A1

Nivell destinació:

24

Nivell
compl. 71
específ.:
Jornada de treball:
Ordinària, segons conveni /acord.
Dedicació:

Setmanal ordinària, segons conveni /acord.
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Horari:

Segons conveni /acord.

Missió:

Planificar, dirigir, coordinar i supervisar tota la contractació
de
la
corporació
i
Planificar,
coordinar
i
supervisar els serveis jurídics de la Corporació

Funcions:

1.
Responsabilitat
de
planificació
direcció,
coordinació i supervisió de tota la Contractació
2. Coordinació de tots els assessors jurídics de la
Corporació.
3 .Coordinació amb les Oficines administratives de totes
les
Àrees.
4. Responsabilitat de l'Oficina de Contractació
5. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva
categoria, que li siguin atribuïdes

Forma de provisió:

Concurs mobilitat interadministrativa

Requisits:

Llicenciatura universitària o grau universitari o diplomatura
universitària o equivalent
Nivell C de català.

V.- Com s’ha exposat anteriorment, en aquest moment no existeixen drets funcionals
derivats de la provisió del lloc de treball de Coordinador/a dels Serveis Jurídics i Contractació,
que es troba pendent de provisió.
Fonaments de drets i/o tècnics
A criteri del sotasignant es procedent retornar a la situació jurídica precedent a l’acord de 5
d’octubre de 2017, pel que fa a la creació novament del lloc de treball 2040.01 Cap del
Negociat dels Serveis Jurídics amb les mateixes característiques que tenia abans de la seva
amortització, i explicitades anteriorment, i amortitzar el lloc de treball 2040.01 Coordinador/a de
contractació i de serveis jurídics, atenent a que és necessari a nivell d’organització municipal
disposar d’un responsable jurídic, d’un grup funcional A1, com correspon a places de la
subescala tècnica d’administració general o especial, lletrats/des o equivalents; així mateix, es
considera que la figura del coordinador/a de contractació i serveis jurídics, com a tal és
innecessari en aquests moments, atenent a l’existència del nou lloc de treball de Cap del
Negociat de serveis jurídics i al de secretaria, i, pel que fa a l’àmbit de contractació, en tot cas,
caldria configurar una nova organització especifica per gestionar i coordinar la contractació
municipal, que no té perquè dependre orgànicament del negociat de serveis jurídics, atès el
seu caràcter estratègic, la descentralització de la contractació a nivell municipal i la singularitat i
especialització de la matèria, que engloba des d’aspectes de coneixements tècnics dels
objectes a contractar, informàtics, de les diferents plataformes i registres autonòmics i estatals
a utilitzar, econòmics, derivats de les necessitats de quantificació dels contractes i de
coneixement de la tramitació pressupostària i evidentment jurídics per aplicar en correcció de la
normativa contractual vigent.
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Retornar a la situació jurídica precedent a l’acord de 5 d’octubre de 2017 suposa a més l’efecte
positiu afegit de l’eliminació de la qüestió litigiosa amb la finalització del procediment contenciós
administratiu per pèrdua d’objecte en produir-se la satisfacció
extra processal.
Per dur a terme aquest retorn a la situació existent abans de l’acord de 5 d’octubre de 2017,
amb l’amortització del lloc de Coordinador de serveis jurídics i contractació i la creació, de nou,
del lloc de treball de Cap del Negociat de Serveis Jurídics, caldria atendre als següents
fonaments de dret:
1.- Competència
Correspon al Ple la competència per la modificació de la relació de llocs de treball d’acord amb
allò establert a l’article 22, núm. 2, i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL) i amb l’article 52, núm. 2, j) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(LMCAT), Text refós aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tant, es podria sotmetre al Ple l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de
treball vigent pel que fa a la creació del lloc de treball de Cap de Negociat de Serveis Jurídics,
lloc de treball 2040.01, amb les següents característiques bàsiques:
Lloc de treball:

2040.01 Cap del Negociat dels Serveis Jurídics

Adscripció:

2040 Negociat dels Serveis Jurídics

Responsable:

2000.01 Director/a de Serveis d’ESG

Classe de personal:

Funcionari

Grup:

A1

Nivell destinació:

23

Nivell compl. específ.:

10

Jornada de treball:

Ordinària, segons conveni /acord.

Dedicació:

Setmanal ordinària, segons conveni /acord.

Horari:

Segons conveni /acord.

Missió:

Coordinar i garantir els serveis jurídics de l’Ajuntament
dirigint i organitzant el personal i els recursos assignats al
Negociat per tal d’assolir els objectius previstos i d’acord
amb les directrius emanades des de la Direcció de serveis.

Funcions:

1. Dirigir, coordinar i supervisar les tasques relacionades
amb les matèries assignades que es desenvolupen des del
Negociat.
2. Coordinar i gestionar la defensa jurídica de l’Ajuntament
davant de qualsevol Jurisdicció i Instància, fins i tot davant del
Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, implantant les
eines que siguin necessàries per controlar i fer el seguiment
d’aquests processos.
3.
Informar als Òrgans municipals i a les distintes
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Dependències de l'Ajuntament, sobre les Resolucions i
Sentències recaigudes en assumptes en què hagin estat part,
i impulsar i controlar la seva execució.
4. Dictaminar sobre totes les accions judicials que hagi de
dur a terme l'Ajuntament o contra ell es promoguin, i
aconsellar raonadament sobre la seva procedència o no.
5.
Responsabilitzar-se de l’assessorament jurídic de
l’Ajuntament en assumptes de contractació administrativa,
funcionament i règim jurídic dels òrgans de la Corporació,
procediment administratiu,personal, bens i patrimoni de
l’Ajuntament i altres assumptes que se li puguin encomanar,
organitzant i coordinant el personal i els recursos adscrits al
Negociat i sense menys teniment de l’assessorament legal
preceptiu que correspon a la secretaria general.
6. Informar en tots aquells casos en que així ho sol•licitin els
òrgans de la Corporació, Alcalde, Ple i Junta de Govern, i
responsabilitzar-se de la presència d’un assessor jurídic en
les comissions quan així es requereixi.
7. Gestionar i controlar la contractació de l’Ajuntament,
redactant i validant plecs de clàusules administratives
generals i particulars, donant suport als serveis tècnics
municipals, garantint la secretaria de les meses de
contractació amb el personal del Negociat, verificant la
tramitació dels expedients, i implementant les eines
informàtiques adequades per dur aquestes tasques de forma
més eficient i eficaç, i generar el registre de tota l’activitat
contractual de la Corporació, responsabilitzant-se, així mateix,
de les comunicacions oficials que s’hagin de dur a terme en
relació a aquesta temàtica.
8.
Responsabilitzar-se de la tramitació i resolució de les
reclamacions formulades per particulars per danys patits com
a conseqüència del funcionament dels serveis públics
municipals, tant en via administrativa com judicial.
9. Responsabilitzar-se de la tramitació i resolució de les
reclamacions formulades per l’Ajuntament enfront dels
particulars pels danys produïts a béns de la propietat
municipal, tant en via administrativa com judicial.
10. Coordinar i garantir la defensa i assistència als membres
de la Corporació i als seus funcionaris, quan com a
conseqüència de l'acompliment de les seves funcions
poguessin exigir-se'ls responsabilitats civils o penals, previ
estudi de cada cas en concret, sempre que no hi hagi en la
seva actuació dol o negligència greu i la seva defensa no
resulti incompatible amb la dels drets i interessos del propi
Ajuntament.
11. Elaborar informes, dictàmens, decrets, propostes de
resolució i d'acord d'assumptes del Servei, així com qualsevol
altra documentació jurídico-administrativa complementària.
12. Preparar i informar reglaments, ordenances i altres actes
normatius que li siguin encomanats pel seu superior jeràrquic.
13. Preparar i informar la documentació que s'elevi a les
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diverses Comissions Informatives, a la Junta de Govern i al
Ple, quan se li requereixi pel seu superior jeràrquic.
14. Gestionar amb els recursos adscrits al servei, el
seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica
relacionades amb l'àmbit propi del seu Servei.
15. Fer el seguiment de les partides pressupostàries i dels
subprogrames de les quals sigui responsable, determinant
possibles desviacions i proposant ampliacions o modificacions
de pressupost, a la Direcció de serveis.
16. Fer les funcions de secretari/ària de la Corporació sempre
que aquesta darrera plaça estigui vacant.
17. Mantenir els contactes necessaris amb tercers
(empreses, entitats locals i altres institucions i organismes),
per a dur a terme les seves tasques, així com participar en
aquelles comissions per a les que sigui assignat. Vetllar per la
seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades
amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de
protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els
procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals.
18. Vetllar pel compliment en el seu lloc de treball de la Llei
de Protecció de dades de caràcter personal.
19. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva
categoria, que li siguin atribuïdes.

El motiu de la modificació proposada rau en les potestats administratives d’auto organització,
reconegudes específicament en l’àmbit local, en l’article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim Local i en l’article 8.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2.- Procediment
Tal com s’ha dit, és competència del Ple la modificació de la RLT, que exigeix informe
previ de Secretaria (article 3, núm. 3, lletra d), 6 del RD 128/2018, de 16 de març) i dictamen de
la Comissió Informativa, la modificació de la relació de llocs de treball en els termes expressats,
sense que es consideri necessària la negociació col·lectiva en tractar-se de l’exercici de la
potestat d’organització i no afectar a interessos individuals o col·lectius per modificació de
condicions de treball en no existir cap empleat públic afectat per la modificació: article 37, núm.
2 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), Text refós aprovat per RD Legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.
Tant la plantilla com la RLT tenen naturalesa jurídica d’actes administratius amb pluralitat de
destinataris, tal com ha establert la Jurisprudència a partir de la sentència del Tribunal Suprem
de 5 de febrer de 2014. Malgrat aquesta naturalesa, el procediment per la modificació de la
plantilla exigeix la mateixa tramitació que l’aprovació del pressupost o de les seves
modificacions: article 126.3 del Text refós aprovat per RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Contràriament, l’aprovació de la relació de llocs de treball, en ser acte administratiu sense que
una disposició específica imposi altra tramitació, aquesta serà la ordinària pels actes
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administratius amb la publicació íntegra en tractar-se d’un acte amb pluralitat de destinataris:
article 45, núm. 1, a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
3.- Satisfacció extra processal
Tot i que correspondrà a l’òrgan jurisdiccional decidir sobre la concurrència del supòsit de
satisfacció extra processal, aquesta resolució administrativa podria suposar aquella
conseqüència en desaparèixer l’objecte del recurs contenciós administratiu formulat, i
determinaria la finalització del procediment d’acord amb allò previst a l’article 76, núm. 1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. A aquets
efectes se’n hauria de donar compte de l’acord del Ple relatiu a la modificació de la RLT al
Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona a través del lletrat que ostenta la
representació i defensa dels interessos municipals en aquell procediment.

Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals i Economia (ESC) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè
sigui remés al Ple de la Corporació:
Primer.- CREAR el lloc de treball de Cap de Negociat de Serveis Jurídics, grup A1, lloc de
treball 2040.01, amb les següents característiques bàsiques:
Lloc de treball:

2040.01 Cap del Negociat dels Serveis Jurídics

Adscripció:

2040 Negociat dels Serveis Jurídics

Responsable:

2000.01 Director/a de Serveis d’ESG

Classe de personal:

Funcionari

Grup:

A1

Nivell destinació:

23

Nivell compl. específ.:

10

Jornada de treball:

Ordinària, segons conveni /acord.

Dedicació:

Setmanal ordinària, segons conveni /acord.

Horari:

Segons conveni /acord.

Missió:

Coordinar i garantir els serveis jurídics de l’Ajuntament
dirigint i organitzant el personal i els recursos assignats al
Negociat per tal d’assolir els objectius previstos i d’acord
amb les directrius emanades des de la Direcció de serveis.

Funcions:

1. Dirigir, coordinar i supervisar les tasques relacionades
amb les matèries assignades que es desenvolupen des del
Negociat.
2. Coordinar i gestionar la defensa jurídica de l’Ajuntament
davant de qualsevol Jurisdicció i Instància, fins i tot davant del
Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, implantant les
eines que siguin necessàries per controlar i fer el seguiment
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d’aquests processos.
3.
Informar als Òrgans municipals i a les distintes
Dependències de l'Ajuntament, sobre les Resolucions i
Sentències recaigudes en assumptes en què hagin estat part,
i impulsar i controlar la seva execució.
4. Dictaminar sobre totes les accions judicials que hagi de
dur a terme l'Ajuntament o contra ell es promoguin, i
aconsellar raonadament sobre la seva procedència o no.
5.
Responsabilitzar-se de l’assessorament jurídic de
l’Ajuntament en assumptes de contractació administrativa,
funcionament i règim jurídic dels òrgans de la Corporació,
procediment administratiu,personal, bens i patrimoni de
l’Ajuntament i altres assumptes que se li puguin encomanar,
organitzant i coordinant el personal i els recursos adscrits al
Negociat i sense menys teniment de l’assessorament legal
preceptiu que correspon a la secretaria general.
6. Informar en tots aquells casos en que així ho sol•licitin els
òrgans de la Corporació, Alcalde, Ple i Junta de Govern, i
responsabilitzar-se de la presència d’un assessor jurídic en
les comissions quan així es requereixi.
7. Gestionar i controlar la contractació de l’Ajuntament,
redactant i validant plecs de clàusules administratives
generals i particulars, donant suport als serveis tècnics
municipals, garantint la secretaria de les meses de
contractació amb el personal del Negociat, verificant la
tramitació dels expedients, i implementant les eines
informàtiques adequades per dur aquestes tasques de forma
més eficient i eficaç, i generar el registre de tota l’activitat
contractual de la Corporació, responsabilitzant-se, així mateix,
de les comunicacions oficials que s’hagin de dur a terme en
relació a aquesta temàtica.
8.
Responsabilitzar-se de la tramitació i resolució de les
reclamacions formulades per particulars per danys patits com
a conseqüència del funcionament dels serveis públics
municipals, tant en via administrativa com judicial.
9. Responsabilitzar-se de la tramitació i resolució de les
reclamacions formulades per l’Ajuntament enfront dels
particulars pels danys produïts a béns de la propietat
municipal, tant en via administrativa com judicial.
10. Coordinar i garantir la defensa i assistència als membres
de la Corporació i als seus funcionaris, quan com a
conseqüència de l'acompliment de les seves funcions
poguessin exigir-se'ls responsabilitats civils o penals, previ
estudi de cada cas en concret, sempre que no hi hagi en la
seva actuació dol o negligència greu i la seva defensa no
resulti incompatible amb la dels drets i interessos del propi
Ajuntament.
11. Elaborar informes, dictàmens, decrets, propostes de
resolució i d'acord d'assumptes del Servei, així com qualsevol
altra documentació jurídico-administrativa complementària.
12. Preparar i informar reglaments, ordenances i altres actes
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normatius que li siguin encomanats pel seu superior jeràrquic.
13. Preparar i informar la documentació que s'elevi a les
diverses Comissions Informatives, a la Junta de Govern i al
Ple, quan se li requereixi pel seu superior jeràrquic.
14. Gestionar amb els recursos adscrits al servei, el
seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica
relacionades amb l'àmbit propi del seu Servei.
15. Fer el seguiment de les partides pressupostàries i dels
subprogrames de les quals sigui responsable, determinant
possibles desviacions i proposant ampliacions o modificacions
de pressupost, a la Direcció de serveis.
16. Fer les funcions de secretari/ària de la Corporació sempre
que aquesta darrera plaça estigui vacant.
17. Mantenir els contactes necessaris amb tercers
(empreses, entitats locals i altres institucions i organismes),
per a dur a terme les seves tasques, així com participar en
aquelles comissions per a les que sigui assignat. Vetllar per la
seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades
amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de
protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els
procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals.
18. Vetllar pel compliment en el seu lloc de treball de la Llei
de Protecció de dades de caràcter personal.
19. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva
categoria, que li siguin atribuïdes.
Forma de provisió:

Concurs

Requisits:

Llicenciatura en Dret..
Nivell C de català.

Segon.- AMORTITZAR el lloc de treball de Coordinador/a de Contractació i Serveis Jurídics
amb les següents característiques bàsiques:
Lloc de treball:
Adscripció:

2040.01 Coordinador/a de contractació i de serveis
jurídics
2040 Negociat dels Serveis Jurídics

Responsable:

2000.01 Director/a de Serveis d’ESG

Classe de personal:

Funcionari

Grup:

A1/A2

Nivell destinació:

24

Nivell
compl. 71
específ.:
Jornada de treball:
Ordinària, segons conveni /acord.
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Dedicació:

Setmanal ordinària, segons conveni /acord.

Horari:

Segons conveni /acord.

Missió:

Planificar, dirigir, coordinar i supervisar tota la contractació
de la corporació i Planificar, coordinar i supervisar els
serveis jurídics de la Corporació

Funcions:

1.
Responsabilitat
de
planificació
direcció,
coordinació i supervisió de tota la Contractació
2. Coordinació de tots els assessors jurídics de la
Corporació.
3 .Coordinació amb les Oficines administratives de totes
les
Àrees.
4. Responsabilitat de l'Oficina de Contractació
5. I, en general, altres de caràcter similar, dins la seva
categoria, que li siguin atribuïdes

Forma de provisió:

Concurs mobilitat interadministrativa

Requisits:

Llicenciatura universitària o grau universitari o diplomatura
universitària o equivalent
Nivell C de català.

Tercer.- PUBLICAR l’acord íntegrament al BOP i al DOGC i notificar-lo personalment a la
persona que va interposar el recurs contenciós i al sindicat UGT amb l’advertiment de que la
mateixa constitueix una acte administratiu definitiu que exhaureix la via administrativa i
l’expressió dels recursos que corresponguin.
Quart.- COMUNICAR aquesta resolució al Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona,
procediment abreujat 106/2018-D a quins efectes es traslladarà certificació de la mateixa al
lletrat que ostenta la representació i defensa dels interessos municipals en aquell procediment.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem al punt quatre que és la modificació de la relació dels llocs de treball per a
reorganitzar el Negociat de Serveis Jurídics i la contractació i aplanament del recurs contenciós
106/2018-D interposat per la...per una treballadora municipal davant el jutjat contenciósadministratiu núm. 2 de Barcelona. No sé si aquí, a més a més, teníem...hi havia hagut una
modificació...en el que les esmenes, explico que hi ha dues esmenes en aquest títol, que per
això no he llegit la persona, eliminar tant del títol com de qualsevol punt del dictamen el nom de
la persona que va interposar el recurs contenciós, per això no he fet esment de la persona,
atès que no tenim el seu consentiment; i afegir en la fitxa de cap de serveis jurídics que es crea
dos apartats que, per un error de transcripció, no van aparèixer i que són la forma de provisió i
els requisits. Si els sembla, faríem, entenc jo, la votació de la incorporació d’aquesta
modificació i, llavors, sí que donaria veu al regidor de Recursos Humans per explicar el punt.
Votació. Ara sí, regidor Miguel Zaragoza, és el seu torn per explicar el punt.
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Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 4.
Sr. Alcalde:
Obriríem el torn d’intervencions. Un segon perquè...molt bé, la senyora Marta Espona en
representació d’Esquerra Republicana. Endavant.
Sra. Espona:
Hola, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. El que volíem comentar nosaltres és que, en un
principi, primer de tot, celebrem que després de prop cinc anys s’hagi eliminat una plaça de
coordinador, actualment buida, que no havia estat plenament justificada en el seu moment ni
coberta seguint el procés que tocava. Però, per altra banda, voldríem insistir que el decret
d’Alcaldia número 502 de data 9 de març 2020 nomena sis coordinadors “mentre no
s’estableixi una organització definitiva i estable —segons diu literalment el decret— malgrat que
proposa set places diferents de coordinació, tres a l’Àrea de Serveis Centrals i Economia, dos a
l’Àrea de Sostenibilitat i Territori i dues més a l’Àrea de Serveis a les Persones, de manera que,
segons el càlcul, desconeixem com ha quedat finalment una de les places que es proposaven
també. Sense entrar a qüestionar la vàlua dels treballadors i treballadores proposats per a
desenvolupar aquestes feines, sí que creiem que el factor temporalitat és perillós ja que aviat
farà un any que van ser nomenats i, com a mínim, els regidors i regidores de l’Oposició no
sabem fins quan s’hi mantindran. Aquí també hi ha hagut una proposta nominal que evidencia
que és urgent el doble treball que estem demanant des de l’inici d’aquesta legislatura, és a dir,
l’auditoria i una definició actualitzada dels llocs de treball per no haver d’anar amb solucions
que, a la llarga, poden comportar problemes. Això sí, sense perdre de vista que l’altra urgència
és ocupar les places que actualment estan buides i estan ocasionant una mala distribució de la
feina i, per tant, que els tècnics i les tècniques vagin sobrecarregats i, segurament, que no es
pugui tirar endavant tot allò que es voldria fer. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Perdoneu...la senyora Ana Aroca és la que m’havia demanat la paraula.
Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo, una mica, expressar, en la mateixa línia que ja vaig dir a la comissió informativa, jo
també valoro positivament que es torni al lloc anterior, probablement no sigui el lloc ideal
perquè tots sabem que tenim pendent una reestructuració a la casa i que probablement
haurem d’adaptar l’organització als nous temps i, per això, potser els llocs de treball antics
potser ja no tenen cabuda en aquesta nova organització o, com a mínim, hi haurà canvis i
esperem que aquesta reorganització de la casa es pugui fer abans que més tard i que,
finalment, tinguem l’organització ideal que necessitem i que necessita la nostra plantilla i
nosaltres per poder funcionar com jo crec que tots els aquí presents volem funcionar perquè, al
final, quan la casa està embussada, les coses costen més que surtin i és més difícil treballar
per tothom, començant pel Govern, sense cap mena de dubte. El que sí que volia era una mica
fer història. El que va passar amb aquest lloc de treball i amb aquest altre lloc de treball de
coordinador d’Economia i Serveis Generals que van ser tan polèmics en el seu moment, que
van comptar amb l’oposició de tota la plantilla, de tots els sindicats, també, de tota l’Oposició,
que recordo que vam presentar una moció conjunta. Eren dos llocs de treball creats que tothom
sabia en aquell moment que estaven fets per dues persones, com després es va confirmar.
Entenc i crec que va ser la típica decisió, no sé si dir-li alcaldada o no sé exactament com dir-li,
de les que últimament no veiem tantes però en aquell moment eren més habituals i aquesta
històrica acaba com va començar, malament. Jo crec que és una de les decisions més fallides
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que s’han pres a l’Ajuntament de Molins en els últims anys, especialment en matèria personal, i
mirin que s’han pres decisions o s’han fet coses o, probablement, no hagi estat l’àrea millor
gestionada de l’Ajuntament en els últims anys però, probablement, aquest hagi sigut una de les
pitjors decisions que s’han pres. I, al final, aquesta història acaba avui, jo me n’alegro molt però
he de dir que hem perdut molt temps, molts anys, llocs de treball que han estat buits i que no
han estat...i que, fins i tot, ens hem deixat gent pel camí perquè la treballadora que va
interposar aquest recurs ja no està a la casa. Espero que aquestes coses no es repeteixin i que
tothom aprengui d’aquestes decisions i quan ens plantegem sobretot decisions en matèria de
Recursos Humans ho fem amb una mica més de seny i de mirar al futur.
Sr. Alcalde:
Molt bé. No em consta cap paraula demanada més. Regidor Zaragoza, si volgués afegir alguna
cosa per cloure el primer torn.
Sr. Zaragoza:
Jo crec que, ràpidament, ja en vam parlar a la comissió informativa, [Inintel·ligible, 00:18:59]
aleshores no sabíem que posposaríem el ple una setmana, vam dir que ens veuríem just
després del ple per tornar a parlar de Recursos Humans, va ser una conversa que just vam
parlar d’això amb el company Gerard ho vam dir “escolta, després del ple, farem reunions, ens
posarem al dia i parlarem una mica d’on estem i totes les tasques que hem anat fent”. I és
evident, jo comparteixo que moltes vegades és veritat que el Departament de Recursos
Humans és un dels complexes de gestionar, no sempre s’encerta. No reviuré perquè no val la
pena, jo crec que l’Ana ha explicat força bé el que va passar en el seu moment i segurament, a
més, qui va defensar aquell punt ara mateix no pot fer-ho perquè no és membre del ple, con lo
qual, escolta, ja està. Nosaltres tornem en aquesta situació i jo crec que de savis és rectificar i
també considerem una cosa, el que passa és que sovint no ho fem però els canvis s’han de fer
més dinàmics, Llavors, podem parlar de que les administracions triguen molt més en això que
diu l’Ana, en posar-nos al dia la nostra estructura que es va quedar anquilosada i triguem molt,
som molt lents. No trobem les eines o no som capaços de renovar-nos més ràpidament però
estem, en el fons, estem d’acord.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no em consten més torns d’intervenció. Entendria que podríem passar a la
votació, Votació punt 4.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

Vots en contra

Abstencions
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C‘s

1

Total

20

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
5.- Aprovar el protocol d’actuació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament
de Molins de Rei pel qual es regula la col·laboració en l’exercici per delegació de la
competència de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la
Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
DICTAMEN
Vist l’informe emès en data 27 de novembre de 2020 per l’Assessora Jurídica de SIT, la
transcripció del qual és la següent:
“ INFORME JURÍDIC
Assumpte: Protocol d’actuació entre l’Area metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de
Molins de Rei pel qual es regula la col·laboració en l’exercici per delegació de la
competència de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del parc natural de la
serra de Collserola i el parc agrari del Baix Llobregat
En data 25 de juny de 2020 el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va adoptar entre d’altres
acords l’aprovació del conveni administratiu de delegació de competències en relació amb el
servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat a subscriure entre l’Ajuntament de Molins de Rei i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’acord de delegació de competències va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 21 de juliol de 2020.
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona va ser
signat en darrera instància en data 4 de novembre de 2020.
El Pacte Tercer del referit conveni establia el següent:
TERCER.- Obligacions de les parts
a)Obligacions de l’Ajuntament
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a. Facilitar a l’ens delegat tota la documentació, informes i antecedents
corresponents als expedients sancionadors i/o de restauració de la realitat
alterada que tinguin a veure amb les infraccions denunciades i iniciades
durant la vigència d’aquesta delegació.
b.Facilitar a l’ens delegat la col·laboració del personal tècnic, jurídic, de la
guàrdia urbana municipal, de les unitats d’obres municipals, dels equips
tècnics municipals i en general de tot el personal de l’Ajuntament que pugui
ser necessari per a l’exercici efectiu de les competències delegades i per a
l’efectivitat de les resolucions adoptades.
c. Contribuir al finançament del servei objecte de delegació mitjançant les aportacions a
favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es fixin anualment en el seu
pressupost, d’acord amb els criteris de distribució que es contenen al document
annex a aquest conveni.
d. Mantenir la vigència del conveni i de les obligacions assumides per un termini mínim
de quatre anys.
e. Assumir les despeses, perjudicis i responsabilitats econòmiques meritades pel
funcionament del servei al final de la vigència d’aquesta delegació pel cas que no
sigui renovada.
b)Obligacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
a. Gestionar el servei objecte de la delegació segons la normativa aplicable.
b. Emetre anualment un informe de gestió per tal d’informar a l’Ajuntament de les dades
referents a expedients iniciats i conclosos i de les demés dades rellevants.
c. Informar a l’Ajuntament de les dades generals sobre ingressos i costos derivats del
servei i del seu costejarem.
c) Les obligacions de l’Ajuntament previstes a l’apartat a), lletres a i b, seran complides
prèvia comunicació fefaent que en aquest sentit faci l’AMB, en la que haurà de
concretar els mitjans de col·laboració requerits, els terminis per a desenvolupar les
accions necessàries i els mecanismes de coordinació. L’incompliment per
l’Ajuntament d’aquesta obligació, de forma continuada o puntual, allibera l’AMB de
les seves obligacions derivades del present conveni, la qual cosa l’AMB haurà de
comunicar a l’Ajuntament als efectes de l’exercici obligat de les competències
respectives.
d) Ambdues parts signaran un protocol d’actuació per concretar els
procediments a fi de fer efectiva la col·laboració dels apartat a)a i a)b d’aquest
pacte.
Ės en compliment de l’establert a la lletra d) del Pacte Tercer del referit Conveni que l’AMB
dóna trasllat a l’Ajuntament de la minuta de Protocol per a la seva revisió per part de
l’Ajuntament i signatura, si resulta conforme.
Vist la minuta/esborrany de protocol presentada i que es transcriu a continuació, la mateixa es
troba conforme amb el Conveni del que en deriva així com amb la normativa que resulta
d’aplicació
Exp. 900611/18
PROTOCOL d’actuació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de
MOLINS DE REI pel qual es regula la col·laboració EN l’exercici per delegació de la
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competència de protecció de la legalitat urbanística ALS ÀMBITS DEL PARC NATURAL
DE LA SERRA DE COLLSEROLA I EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
Barcelona, a la data de la signatura digital
REUNITS
D’una part, el Sr. Jordi Sánchez Escrigas, com a vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament
de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F i
domicili al carrer 62, número 16-18, 08040 de Barcelona, assistit pel secretari general Sr.
Marcel·lí Pons Duat.
D’altra part, el Sr. Xavier Paz Penche, com alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb NIF
P0812200D i domicili a la plaça Catalunya, número 1, 08750 Molins de Rei, assistit per la Sra.
Sandra Castelltort i Claramunt, secretària general de la Corporació.
ACTUEN
Per una part, el Sr. Jordi Sánchez Escrigas, vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament de
Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de
Presidència de data 1 d’agost de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de 7 d’agost de 2019, facultat per a la signatura d’aquest Protocol d’acord amb la lletra f) de
l’esmentada resolució, posat en relació amb les competències de l’Àrea segons acord del
Consell Metropolità de 31 de juliol de 2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 8 d’agost de 2019, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de 24 de
novembre de 2020, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, nomenat per decret
de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant en les funcions de fe pública segons
disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, regulador del règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves
funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon l’article 92 bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Per altra part, el Sr. Xavier Paz Penche, com a alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei
segons nomenament del Ple de 15 de juny de 2019, en ús de les facultats atribuïdes per
l’article 53.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en virtut de l’acord del Ple de 25 de juny de 2020.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se i
MANIFESTEN
I. Justificació
L’article 1 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona estableix la
necessitat d’ordenar la planificació i la gestió de polítiques públiques conjuntes en el territori
metropolità en raó de les vinculacions econòmiques i socials existents entre els municipis que
el composen. Amb aquesta finalitat es crea l’Àrea Metropolitana de Barcelona i se’n regulen les
competències i l’organització.
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A la vegada, l’article 14.F defineix com a competència metropolitana la gestió de les
infraestructures públiques generals que contribueixen a la vertebració i a l’articulació de la
funcionalitat d’aquest territori, entre les quals s’esmenta el sistema de parcs i d’espais naturals.
És per això que aquest sistema d’espais naturals requereix uns instruments de governança i de
gestió especialitzats i dotats del màxim d’instruments per a garantir aquestes finalitats
protectores.
El territori metropolità disposa d’espais naturals gestionats de forma consorcial per tal de dotar
de coherència les polítiques públiques i garantir la màxima eficàcia dels recursos humans i
econòmics disponibles.
Un dels aspectes més destacables en la preservació d’un espai natural és l’exercici de les
eines de protecció de la legalitat i disciplina urbanística que assegurin la restauració de l’entorn.
L’ús d’aquesta competència té un indubtable efecte disuassori, de prevenció de futures
infraccions.
Per bé que l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística correspon de manera
preferent al municipi, la seva aplicació en un espai natural metropolità recomana que l’exercici
d’aquesta competència s’atribueixi a un ens supramunicipal, el que permetrà l’aplicació de
criteris comuns en la resolució de les actuacions i alhora farà possible la gestió de
competències locals en els municipis metropolitans amb menors possibilitats tècniques.
Aquesta possibilitat es preveu en termes generals en l’article 14 del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU), establint,
d’una banda, que les administracions amb competències urbanístiques, en virtut dels principis
de col·laboració i coordinació i de la potestat organitzadora poden delegar competències, i de
l’altra, assenyalant que les administracions públiques d’àmbit territorial superior al municipi han
de prestar assistència tècnica i jurídica suficient als municipis que, per llur dimensió o per
manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències que els corresponen.
II. Antecedents
Una vegada aprovada definitivament la modificació del Pla especial de protecció i millora del
Parc Agrari del Baix Llobregat i adoptat l’acord d’aprovació provisional del Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, ambdós
documents formulats, redactats, tramitats i aprovats provisionalment per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, escau dotar l’entitat metropolitana de les funcions de tutela i control d’aquest
planejament urbanístic.
En aquest sentit, el Consell Metropolità, en la sessió de 20 de març de 2018, va adoptar l’acord
d’aprovar la iniciativa per a l’exercici, per delegació dels ajuntaments, de les funcions de
protecció de la legalitat i la disciplina urbanística, als efectes d’allò establert a l’article 36.f) de la
Llei 31/2010.
Posteriorment, el Consell Metropolità, en la sessió de 24 de juliol de 2018 va adoptar l’acord
d’aprovar el conveni de delegació de competències dels ajuntaments inclosos als àmbits del
Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat, relatives a les
funcions de protecció de la legalitat urbanística, d’acceptar les delegacions de competències
que aprovin els ajuntaments i d’aprovar la distribució als ajuntaments de les aportacions
econòmiques necessàries per al finançament del servei que s’assumeix per raó de la
delegació.
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En data 25 de juny de 2020 el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va adoptar entre d’altres
acords l’aprovació del conveni administratiu de delegació de competències en relació amb el
servei de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de
Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat a subscriure entre l’Ajuntament de Molins de Rei i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’acord de delegació de competències va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 21 de juliol de 2020.
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Molins de Rei i l’Àrea Metropolitana de Barcelona va ser
signat en darrera instància en data 4 de novembre de 2020.
En compliment del punt TERCER.4 del Conveni signat de delegació de competències, les parts
subscriuen el present Protocol d’actuació i
PACTEN
1. Objecte
L’objecte del Protocol d’actuació és formalitzar i establir els criteris per a la col·laboració en
l’exercici per delegació de la competència de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del
Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
2. Àmbit d’aplicació material i territorial
L’àmbit d’aplicació material del Protocol d’actuació refereix exclusivament les funcions de la
protecció de la legalitat urbanística, que inclouen la restauració de la realitat alterada i de
l’ordre jurídic vulnerat, la imposició de sancions i la determinació i restitució dels danys i
perjudicis causats, de conformitat amb els articles 199 i següents del TRLU. Per tant, l’àmbit
material inclou només les infraccions tipificades al TRLU.
Pel que fa a l’àmbit territorial, es refereix exclusivament a les infraccions urbanístiques de
qualsevol classe que es refereixin a actuacions realitzades dins els sòls del terme municipal de
Molins de Rei en l’àmbit d’aplicació del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari
del Baix Llobregat (segons document vigent publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 4.216, de 10 de setembre de 2004; número 6959, de 18 de setembre de
2015; número 7060 de 17 de febrer de 2016; número 8063 de 13 de febrer de 2020) i del Parc
Natural de la Serra de Collserola (segons el límit establert al Decret 146/2010, de 19 d'octubre,
de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la
Font Groga i de la Rierada-Can Balasc publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
número 5745, de 29 d’octubre de 2010 i les seves modificacions publicades al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, números 6951, 7327 i 7932, de 7 de setembre de 2015, 13 de
març de 2017 i 5 d’agost de 2019, respectivament). Les modificacions i/o revisions dels Plans
especials de protecció i millora tant del Parc Agrari del Baix Llobregat com del Parc
Natural de la Serra de Collserola o dels límits de l’espai natural d’especial protecció que
afectin al terme municipal de Molins de Rei no comportaran la necessitat de modificar aquest
Protocol. L’efectivitat de la seva aplicació serà la mateixa que es determini per a l’entrada en
vigor dels instruments de planejament o de protecció en la publicació del corresponent anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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En el cas de la Serra de Collserola l’àmbit d’aplicació territorial inclou estrictament l’espai
natural d’especial protecció declarat Parc Natural i Reserva Natural Parcial i inclòs al Pla
d’espais d’interès natural i a la Xarxa Natura 2000, excloent la resta d’espais inclosos dins del
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
3. Normativa aplicable
Les referències a la normativa aplicable cal entendre-les sempre al text vigent. No serà
necessari la modificació d’aquest Protocol per adaptar-lo als canvis normatius posteriors a la
seva signatura, a excepció que el contingut de la norma vigent entri en contradicció amb les
obligacions establertes al Conveni signat de delegació de competències o aquest Protocol.
3.1 Normativa bàsica
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana.
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
3.2 Normativa catalana
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.
Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) (Xarxa Natura
2000).
4. Criteris d’actuació
4.1 Principis generals
- Lleialtat institucional: les diferents administracions amb competències sobre el
territori, d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia, han de facilitar la
col·laboració i la cooperació per tal que les actuacions derivades dels expedients de
protecció de la legalitat urbanística puguin ésser realitzades amb èxit, posant a
l’abast tots els recursos humans i materials que es considerin necessaris per a
desenvolupar la delegació de competències.
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- Interpretació del planejament urbanístic: els dubtes en la interpretació del
planejament urbanístic produïts per imprecisions o per contradiccions entre
documents del mateix rang normatiu es resoldran atenent els criteris de menor
edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i
aplicant el principi general d'interpretació integrada de les normes. En el supòsit
que es doni un conflicte irreductible entre la documentació imperativa del
planejament urbanístic i que no pugui ésser resolt atenent els criteris generals
determinats per l'ordenament jurídic, preval el que estableixi la documentació
escrita, llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl,
supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real.
- Inici de les actuacions: la delegació inclou l’exercici de les facultats pel cas de fets o
actuacions produïdes a partir de la data de l’entrada en vigor del Conveni signat de
delegació de competències, és a dir, de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, que és el 21 de juliol de 2020. En cap cas
s’entendran incloses les actuacions que es considerin prescrites.
Pel que fa a les infraccions continuades no prescrites s’entendrà que s’han produït després de
l’entrada en vigor del Conveni signat de delegació de competències i restaran incloses en la
delegació. En aquest sentit, en el supòsit que constés un expedient administratiu vinculat amb
aquestes infraccions, l’informe que haurà de lliurar l’Ajuntament de Molins de Rei segons el
punt 4.2.c d’aquest Protocol haurà d’incloure la referència a la resolució expressa de caducitat
de les actuacions incloses en l’expedient administratiu.
4.2 Actuacions prèvies
a. Una vegada l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja sigui per denúncia, d’ofici o
mitjançant petició raonada d’altres Administracions, tingui coneixement de fets que
puguin vulnerar la legalitat urbanística, durà a terme actuacions prèvies a l’empara
de l’article 111 del Decret 64/2014.
b. Per a una millor eficàcia en la gestió dels recursos humans existents i donat el
coneixement del territori, de forma preferent la detecció de fets que puguin vulnerar
la legalitat urbanística anirà a càrrec dels serveis tècnics municipals i/o del Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
c. En el cas que els fets es detectin per l’Ajuntament de Molins de Rei, de conformitat
amb el pacte tercer.1.a) del Conveni signat de delegació de competències, aquest
dirigirà una comunicació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant el
procediment establert al punt 5 d’aquest Protocol, informant dels fets i adjuntant la
següent documentació:
- Informe on consti que l’Ajuntament de Molins de Rei no està tramitant cap expedient
de protecció de la legalitat urbanística sobre els mateixos fets o, en el seu cas, la
resolució expressa de declaració de caducitat de l’expedient, per tal de donar
compliment al principi aplicable als procediments sancionadors non bis in idem.
- Dades personals, sempre que ho permeti el marc normatiu, als efectes de la
identificació dels presumptes responsables i la notificació dels actes administratius,
especialment si té coneixement de l’adreça de correu electrònic en el cas de les
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persones que estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a
través de mitjans electrònics.
- Qualsevol documentació, informes o antecedents que tingui relació i/o consideri
rellevant per a conèixer les circumstàncies del cas.
La comunicació s’haurà de lliurar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en un termini màxim de
deu dies hàbils des de la detecció dels fets o la declaració de caducitat. A més, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona podrà demanar a l’Ajuntament de Molins de Rei aclariments sobre
la informació traslladada.
Aquesta comunicació s’inclou en el marc del Conveni signat de delegació de competències que
habilita el tractament de dades personals d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L'Àrea Metropolitana
de Barcelona i l'Ajuntament de Molins de Rei es comprometen a desenvolupar les seves
tasques i realitzar el tractament de dades únicament i exclusivament per a aquesta finalitat i
aplicant els principis de confidencialitat i seguretat requerits, d'acord amb la sensibilitat de la
informació i el risc associat al tractament.
d. En el cas que els fets es detectin pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat o
pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aquests es dirigiran
directament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons el Protocol d’actuació
signat entre ambdues administracions. L’Àrea Metropolitana de Barcelona procedirà
en el termini de deu dies hàbils a comunicar-ho a l’Ajuntament de Molins de Rei, als
efectes del previst al punt 4.2.c d’aquest Protocol.
e. En el cas que es presenti directament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona una
denúncia o petició raonada d’una altra administració, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona procedirà en el termini de deu dies hàbils a comunicar-ho a l’Ajuntament
de Molins de Rei, als efectes del previst al punt 4.2.c d’aquest Protocol.
f. Una vegada estudiats els fets, en el termini de deu dies hàbils des de la recepció de
la informació prevista al punt 4.2.c d’aquest Protocol es decidirà de forma motivada
iniciar el procediment de protecció de la legalitat urbanística o arxivar les
actuacions. Aquesta decisió es comunicarà tant a l’Ajuntament de Molins de Rei
com als respectius Consorcis, així com, en el seu cas, a l’Administració que hagi
presentat una petició raonada o a les persones que hagin denunciat els fets.
4.3 Mesures provisionals
Des del coneixement dels fets i sense necessitat de finalitzar les actuacions prèvies, a l’empara
de l’article 56 de la Llei 39/2015, l’Àrea Metropolitana de Barcelona pot acordar les mesures
provisionals previstes que consideri oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que es
pugui dictar, que es tramitarà segons l’establert als articles 117 i 118 del Decret 64/2014.
4.4 Requeriment de legalització
En el supòsit que la resolució d’iniciació o la resolució del procediment incloguin el requeriment
de legalització, així com en el cas de la presentació d’un programa de restauració voluntària,
quant a les competències municipals d’atorgament del títol administratiu habilitant s’actuarà
segons el previst al Decret 64/2014 per al departament competent en matèria d’urbanisme de
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l’Administració de la Generalitat, d’acord amb l’establert a la Disposició Addicional Primera
d’aquest Decret.
4.5 Execució subsidiària
L’execució subsidiària d’una ordre de restauració i de les mesures provisionals es durà a terme
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per qualsevol dels mitjans previstos a la legislació
administrativa aplicable als ens locals. Per a l’execució material de les actuacions l’Àrea
Metropolitana de Barcelona pot establir mecanismes de col·laboració i suport amb el Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola o al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en
funció de l’àmbit afectat.
4.6 Vinculació de les multes imposades en procediments sancionadors
De conformitat amb l’article 223 del TRLU, els ingressos obtinguts de les multes que s’imposin
en l’exercici de la potestat sancionadora s’han de destinar al patrimoni públic de sòl i
d’habitatge, considerant que d’acord amb l’article 160.5.d) del TRLU aquest patrimoni es
destina, entre d’altres, a les finalitats de formar reserves per a protegit i tutelar el sòl no
urbanitzable en els àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Parc Agrari del Baix
Llobregat. Per tal de donar compliment a aquesta previsió, l’Àrea Metropolitana de Barcelona
podrà impulsar tota mena d’acords, convenis, encàrrecs de gestió o qualsevol altre instrument
que sigui adequat.
4.7 Resolució dels expedients administratius i recurs contenciós administratiu
Finalitzat el procediment de protecció de la legalitat urbanística, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona dirigirà una comunicació a l’Ajuntament de Molins de Rei mitjançant el procediment
establert al punt 5 d’aquest Protocol, informant de la fermesa de la resolució en via
administrativa.
En el cas que s’interposi recurs contenciós administratiu contra la resolució administrativa,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ho notificarà a l’Ajuntament de Molins de Rei, als efectes de
l’establert a l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. En finalitzar el procediment contenciós administratiu l’Àrea
Metropolitana de Barcelona dirigirà una comunicació a l’Ajuntament de Molins de Rei, informant
de la fermesa de les resolucions judicials.
4.8 Col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei
De conformitat amb el pacte tercer.1.b) del Conveni signat de delegació de competències i
mitjançant el procediment establert al punt 5 d’aquest Protocol, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona podrà demanar i l’Ajuntament de Molins de Rei haurà de facilitar la col·laboració del
personal tècnic, jurídic, de la guàrdia urbana municipal, de les unitats d’obres municipals, dels
equips tècnics municipals i en general de tot el personal de l’Ajuntament de Molins de Rei que
pugui ser necessari per a l’exercici efectiu de les competències delegades i per a l’efectivitat de
les resolucions adoptades.
5. Circuits de comunicació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de
Molins de Rei
Per tal d’assegurar el compliment del principi de col·laboració institucional inicialment es
designen els següents interlocutors:
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Per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la persona nomenada com a cap de servei
de Protecció de la Legalitat Urbanística.
Per part de l’Ajuntament de Molins de Rei: el cap de Planejament i Gestió Urbanística.
Les persones interlocutores designades són responsables de donar el tràmit que correspongui
a la petició de col·laboració efectuada.
Les comunicacions i/o notificacions entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de
Molins de Rei previstes en aquest Protocol es realitzaran a través de la plataforma EACAT,
sens perjudici que per a una major agilitat la tramesa de documentació, els aclariments o
consultes es puguin fer per altres mitjans electrònics. En aquest sentit, es designen les
següents adreces de correu electrònic:
- Àrea Metropolitana de Barcelona: splu@amb.cat.
- Ajuntament de Molins de Rei: jtj@molinsderei.cat.
El canvi de les persones designades en aquest Protocol o de les adreces de correu electrònic
no serà motiu per aprovar una modificació d’aquest Protocol, per bé que caldrà informar
d’aquests canvis oportunament.
6. Comissió de seguiment
Per tal de garantir el compliment efectiu d’aquest Protocol es constitueix la Comissió de
seguiment, que s’integra per tres representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tres
representants de l’Ajuntament de Molins de Rei i un representant de l’òrgan gestor dels espais
de l’àmbit d’aplicació de la delegació.
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any per a presentar l’informe anual de
gestió i té com a funció el seguiment i control del compliment d’aquest Protocol, resoldre els
dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació i validar els procediments de col·laboració.
La Comissió també avaluarà l’estudi amb propostes d’actuació que impulsarà l’Àrea
Metropolitana de Barcelona sobre les infraccions continuades no prescrites anteriors a l’entrada
en vigor del Conveni signat de delegació de competències.
7. Vigència
La vigència d’aquest Protocol està vinculada a la delegació de competències. L’extinció del
Conveni signat de delegació de competències comportarà la suspensió automàtica d’aquest
Protocol. En aquest supòsit, l’Àrea Metropolitana de Barcelona convocarà la Comissió de
seguiment per establir els criteris d’actuació en relació els expedients administratius en
tramitació en el moment de l’extinció del Conveni signat de delegació de competències, d’acord
amb els principis establerts al punt 4.1 d’aquest Protocol.
I en prova de conformitat signen aquest Protocol, a un sol efecte, al lloc i a la data indicats a
l’encapçalament.
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Per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Per l’Ajuntament de Molins de Rei

Jordi Sánchez Escrigas
Vicepresident de l’Àrea de
Desenvolupament de Polítiques
Urbanístiques

Xavier Paz Penche
Alcalde

Marcel.lí Pons Duat
Secretari general

Sandra Castelltort i Claramunt
Secretària general

Atès que aquesta mateixa assessora ja va emetre informe per a l’aprovació del Conveni del
qual aquest Protocol en treu causa, es donen per reproduïts els fonaments jurídics en aquell
fets valer i així mateix es considera adequada la fonamentació jurídica del propi protocol.
Per tot l’anterior no es presenta objecció a la signatura del protocol amb la redacció reproduïda
en aquest informe, essent que el mateix s’ha de signar en compliment del propi conveni ja
subscrit entre l’AMB i l’Ajuntament de Molins de Rei.
El que s’informa als efectes oportuns i sense perjudici d’altre criteri superior.
Aquest és el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.”
Vist l’informe emès en data 15 de desembre de 2020 per la Secretaria de la Corporació.
Vist l’informe proposta a la Comissió Informativa de SIT emès en data 29 de desembre de 2020
pel cap d’Urbanisme.
Per tot el que ha estat exposat, es presenta davant de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat (SIT) la present proposta a fi i efectes emeti informe previ perquè sigui
remés al Ple de la Corporació:
Primer: Aprovar el protocol d’actuació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de
Molins de Rei pel qual es regula la col·laboració en l’exercici per delegació de la competència
de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del parc natural de la serra de Collserola i el
Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Segon: Notificar l’acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i als
organismes de gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
L’òrgan competent esmentat més amunt al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
D’aquesta manera, podríem passar al punt cinc de l’ordre del dia que és, ja canviant
d’Informativa, ja és passant a la Comissió Informativa de Sostenibilitat i Territori, punt cinquè
que és aprovar el protocol d’actuació entre l’AMB i l’Ajuntament de Molins de Rei pel qual es
regula la col·laboració en l’exercici per delegació de la competència de la protecció de la
legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del
Baix Llobregat. I, en aquest cas, en funció de regidor d’Urbanisme, tindria també la veu el
regidor Miguel Zaragoza. Endavant.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 5.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Raventós, endavant.
Sr. Zaragoza:
Aquest debat ja el vam tenir bastant semblant, el vam fer fa uns mesos i, en tot cas, si algú té
algun dubte ho podem aclarir.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, senyor Josep, si volgués...en representació de la CUP, endavant.
Sr. Raventós:
Gràcies. Bon vespre a totes i tots. Jo crec que el Miquel, com quasi sempre, ho ha explicat molt
bé. En aquest sentit, res més a afegir. Em reafirmo en el matís que ha fet que és molt
transcendent que el conveni i l’acord es refereix a les zones no urbanitzables, això és una cosa
que hem de tenir molt present i, precisament, la meva intervenció anava en aquesta línia. En
primer cas, primer, felicitar-nos perquè una mica tanquem el cercle d’un procés que vam iniciar
fa molts mesos i que està bé que l’haguem tancat. Recordo que aquest acord era un acord que
va produir en el fons els dos òrgans, tant del Parc de la Serra de Collserola com del Parc
Agrari, que teníem un interès en centralitzar els temes de disciplina urbanística en una sola
entitat i, per tant, això ens facilitarà la feina, lo qual no és un tema menor. Però, en tot cas, ja fet
aquest matís que fa referència a les zones no urbanes d’aquests àmbits, recordar un cop més
la importància de la disciplina urbanística com a tema i jo crec que no està de més que
recordem que en aquesta vila a vegades passen coses una mica estranyes i que no estaria de
més que el tema de la disciplina urbanística fos un tema que es reforcés. En l’Àrea de
Sostenibilitat i Territori és veritat que els recursos per fer disciplina urbanística són justos, com
en tantes altres coses, en soc conscient, però no estaria de més que féssim un acord conjunt,
de tots plegats, perquè en això estarem d’acord tots que valdria la pena posar recursos per
tenir un equip de disciplina urbanística potent i que poguéssim reforçar això fora de l’àmbit
d’aquest acord. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
El senyor Gerard Corredera, també, en representació de Molins en Comú.
Sr. Corredera:
Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc i únic quasi, una mica volia recolzar les paraules del
Josep Raventós i del Miguel Zaragoza i alegrar-nos de que anem avançant i anem realitzant
passos en aquests acords. És un acord que ja plantejàvem al principi de mandat, ja el tenia
desenvolupat el Govern municipal i, per tant, ens alegrem que realment sigui un procés que no
s’hagi aturat i que d’aquí no res ho tinguem ja implementat. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Gerard. No veig, en aquesta ocasió, més paraules. Senyor Zaragoza, si
volgués acabar, endavant.
Sr. Zaragoza:
Jo crec que pren molta força, sobretot tenint en compte que és veritat que el Parc Metropolità,
el Parc de Collserola ja fa anys que funciona, tot i que ara s’han acabat d’aprovar
modificacions, bueno, tenim molta importància allò que des de la vigilància urbanística que s’ha
de fer d’aquest espai ens puguin fer administracions com l’Àrea Metropolitana i el Parc de
Collserola. I això té molta més importància el Parc Agrari perquè efectivament també la
modificació de les normatives urbanístiques del Parc Agrari i de coses que ens anem trobant a
vegades com passen situacions farà que nosaltres ens puguem centrar en altres coses. Com
deia el Josep, tenim problemes de legalitat urbanística que són responsabilitat directa nostra i
que ens hem de posar a filar més prim però és veritat que tenim una certa complexitat, l’hem
tingut sempre, però això no inhibeix que, independentment d’aquest acord i aquest conveni,
nosaltres hi estem a sobre.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Entenc que no hi ha cap paraula més, per tant, podríem passar a la votació.
Votació punt 5.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per unanimitat dels
membres presents.
6.- Aprovació inicial, i si s’escau definitiva, del projecte per la renovació de la gespa
artificial del camp de futbol Josep Raich.
DICTAMEN
Atès que durant el mes gener de 2021 s’ha redactat per la Oficina Tècnica de l’Ajuntament el
Projecte per la renovació de la gespa artificial del camp de futbol Josep Raich, a Molins de Rei.
Atès que el Projecte consta d’una memòria, d’un plec de condicions tècniques, d’un pressupost
d’execució per contracte de 284.391,13 €, més 59.722,14 € corresponents al 21% d’IVA,
essent un total de 344.113,27 €, d’una documentació gràfica i d’un estudi de seguretat i salut,
de conformitat amb els articles 24 i 25 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), el 235.1 del Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLCat) i el 233 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i
21014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Atès el que disposen l’art. 235.2 del TRLMRLCat, i els arts. 37 i ss. del ROAS que regulen el
procediment d’aprovació dels projectes.
Atès l’informe de 27 de gener de 2021, de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica en el que es justifica
la necessitat de tramitar per urgència l’expedient per l’execució de les obres de renovació de la
gespa artificial del camp de futbol Josep Raich.
Vist l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP) i en concordança amb l’art. 37.2 ROAS, un cop
declarada la urgència del procediment es podrà reduir fins a 15 dies hàbils el tràmit
d’informació pública.
Atès que les obres objecte del projecte de referència tenen la consideració d’obres locals
ordinàries, d’acord amb allò que disposen els arts. 8 i 9 del ROAS, és necessària la seva
execució, i a més són obres que afecten terrenys de titularitat municipal, en conseqüència, tot
l’àmbit del projecte és de domini públic.
Atès que aquestes obres es poden classificar com a obres de reforma, d’acord amb allò que
disposen l’art. 12 del ROAS i l’art. 232 del TRLCSP.
Vist l’art. 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local
(LBRL), l’aprovació dels projectes que encara no estiguin previstos en els pressupostos serà
competència del Ple de la Corporació.
Atès l’informe-proposta, de 27 de gener de 2021, de la Cap d’Oficina Administrativa de SiT en
assignació de funcions s/DA 1521 de 28/08/19.
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Atès la proposta a la Comissió informativa de SiT, de 28 de gener de 2021, 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:
Primer.- DECLARAR la urgència en la tramitació del Projecte per la renovació de la gespa
artificial del camp de futbol Josep Raich, a Molins de Rei i reduir a la meitat els terminis d’acord
amb l’art. 33 LPACAP per tots els tràmits necessaris fins a l’adjudicació de les obres.
Segon.- Aprovar inicialment, i si s’escau definitivament, el Projecte per la renovació de la gespa
artificial del camp de futbol Josep Raich, a Molins de Rei, i l’Estudi de Seguretat i Salut que
l’acompanya, que queda incorporat al propi projecte, amb un pressupost d’execució per
contracte de 284.391,13 €, més 59.722,14 € corresponents al 21% d’IVA, essent un total de
344.113,27 €, i un termini d’execució de 5 setmanes.
Tercer.- Sotmetre a la preceptiva informació pública el projecte esmentat, mitjançant anunci a
inserir en el BOP, que se sol·licitarà per emergència i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament,
durant el termini de 15 dies hàbils a l’objecte que es puguin formular les al·legacions que
s’estimin pertinents.
Quart.- Elevar a definitiu aquest projecte si no es presenta cap al·legació durant el termini
d’exposició pública. L’aprovació definitiva del projecte es publicarà al BOP, en el DOGC, i s’ha
d’inserir al tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb allò que preveu l’article 38.2 del
ROAS.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri, el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara passaríem al punt sisè de l’ordre del dia que és l’aprovació inicial i, si s’escau, definitiva del
projecte per la renovació de la gespa artificial del camp de futbol Josep Raich. I diria que en la
doble funció de regidor d’Esport i regidor d’Obres, tindria la veu el senyor Ramon Sánchez.
Endavant.
Sr. Sánchez:
Presenta el punt 6.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ha demanat la paraula el senyor Quim Llort. Endavant.
Sr. Llort:
Hola, molt bona tarda. Gràcies. El camp de futbol...disculpeu, el camp de futbol Josep Raich és
un exemple més de la falta de manteniment en els edificis municipals. En els darrers anys,
s’han implementat millores per tal de corregir aquesta situació i, com a mínim, s’ha pogut fer
manteniment correctiu. Seria bo que s’augmentés el pressupost en manteniment preventiu per
reduir les despeses...disculpeu, del manteniment correctiu a la llarga suposaria un estalvi pels
nostres vilatans. Dit això, la urgència d’aquesta actuació i d’altres que s’han de realitzar a les
instal·lacions del camp de futbol Josep Raich es justifica en el fet de millorar l’actual terreny de
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joc, canvi de la gespa, les canalitzacions de la tanca perimetral, el sistema de rec, etcètera
suposarà una major seguretat en la pràctica esportiva de l’elevat nombre d’esportistes de
l’entitat que entrena i/o competeix en les activitats en centres d’ensenyament i altres. Aquesta
actuació permetrà rehabilitar un espai que en un futur es pugui realitzar millores necessàries en
altres parts del camp com les grades, vestidors, oficines, espai d’escalfament o preparació
física. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Ha demanat la paraula el senyor Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Bona tarda un altre cop. Com en l’anterior punt, ens alegrem molt de que realment realitzem
aquestes actuacions que són en benefici dels molinencs i molinenques, sobretot, dels usuaris.
Sempre, des de Molins en Comú, apostarem per renovar, els manteniments, la conservació de
les infraestructures i els equipaments municipals. Una de les coses que plantegem o que
creiem que hauríem de plantejar és que com a objectiu hauríem de tenir un Pla de rehabilitació
d’equipaments municipals i que, d’alguna manera, totes les forces ens comprometem a que no
ens sobrepassem el temps de la substitució en excés, una mica, tenir una planificació de
renovació i de reposició dels equipaments i de totes les infraestructures. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap intervenció més. Per tant, senyor Ramon Sánchez, si volgués
cloure aquest punt.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí, senyor Llort, no va d’inversions, en el camp de futbol, quan hi ha un problema,
l’arreglem i, en aquest sentit, no es tracta de que perquè l’arreglem més o menys la canviarem
més tard o més d’hora. La vida útil del camp de futbol, de la gespa d’un camp de futbol, són
aproximadament 10 anys; per tant, el que estem fent és renovar la gespa que sí o sí ja hauria
d’estar canviada perquè està molt “maltrecha” i això és evident que ho veus cada vegada que
vas a veure els nens com estan entrenant i les nenes estan entrenant. Per tant, aquesta
renovació de la gespa d’aquí 10-12 anys, si pot ser 10, millor que no pas 12, doncs, hauríem de
tornar-la a canviar i estem convençuts que tothom estaria content igual que ara ho estem. I,
senyor, també dir-li només que cada any posem en el pressupost d’inversions 300.000 euros
per millora d’equipaments municipals, per tant, som conscients que anem fent diferents
intervencions en diferents equipaments del nostre municipi que són municipals i que, per tant,
anem fent aquestes inversions i aquestes rehabilitacions. Senyor Corredera, escolti, totalment
d’acord, i li agraeixo molt el comentari que ha fet. Possiblement, hauríem de tenir un pla
estratègic de què hem d’anar arranjant però és evident que també les urgències ens ocupen i,
moltes vegades, tens els diners planificats i resulta que, com ens ha passat aquestes darreres
setmanes, ens ha rebentat la caldera en un lloc i, per tant, has d’actuar i has d’anar, com es diu
vulgarment, “a salto de mata” intentant solucionar els problemes que et vas trobant. Som
conscients que, en aquest sentit, haurem de fer un projecte o un programa estratègic
d’inversions municipals on, aquí, jo crec que també el PLAC té molt a dir i, per tant, són
d’aquestes actuacions que podem tractar de manera conjunta en la seva globalitat i estic
convençut que tindrem un escenari on podem debatre, podem parlar-ne, però és evident que a
ningú se li escapa que aquest jo crec que és un programa d’inversions que s’haurà d’anar fent
sigui qui estigui al Govern en els anys propers perquè és evident que, tal i com estan
actualment els equipaments municipals, s’hi ha d’actuar de manera evident cada any i això
significa repintar escoles, canviar calderes, tornar a pintar pistes esportives...hi ha moltes
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actuacions que hem d’anar duent a terme amb les inversions municipals. Per tant, estic
convençut que trobarem l’espai de debat, que ens podrem veure. I, sí, doncs, aquesta actuació
també està pensada, aquest moviment del camp, per tal de poder preveure un possible canvi
d’ubicació del que seria les instal·lacions dels vestidors i això és un projecte que, en to cas,
s’haurà d’anar estudiant, s’haurà de reflexionar però sí que és cert que permetrà fer diferents
actuacions en un equipament que, com el senyor Corredera va apuntar vostè a la comissió
informativa, doncs, és evident que tenim unes grades que, quan plou, la gent que està més a la
part, tocant al carrer Esperanto o que estan a primeres files, doncs, també pateixen la pluja.
Per tant, crec que és d’obligat compliment que també comencem a replantejar quin ha de ser el
camp de futbol de Josep Raich i, per tant, aquesta actuació va en la línia de que en aquests
propers anys puguem fer o puguem repensar aquesta futura actuació. Per tant, aquest
moviment de gespa va orientat aquí, que no haguem d’esperar 12-15 anys a poder fer aquest
canvi d’ubicació, també agafant la línia que estan agafant molts camps de futbol del nostre
entorn, que és que hi ha una diferència d’entrades on entren els nens i les nenes que fan la
pràctica de l’esport i també la del públic. Per tant, aquesta separació entre esportistes i públic
crec que també l’hem de posar sobre la taula a Molins de Rei, que ara tampoc no ho complim, i
per tant aquest moviment del camp va orientat en aquesta línia. Esperem que puguem tenir
properament un debat de com han de ser aquestes noves instal·lacions.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, jo diria que entenc que no hi ha cap paraula més demanada, per tant, estaríem
en disposició de passar a la votació d’aquest punt sisè de l’ordre del dia. Votació punt 6.

VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

Vots en contra

Abstencions

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

17

3

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova el present dictamen per 17 vots a favor
del PSC (7), JxM (4), ERC (3), MEC (1), Molins Camina-Podem (1) i C’s (1), i 3 abstencions
de la CUP (3).
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C – QÜESTIONS SOBREVINGUDES

7.- Qüestions sobrevingudes
7a).- Qüestió Sobrevinguda. Verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic i
l’informe ambiental per la Regulació de les activitats d’incineració de residus,
d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de restes cadavèriques al
municipi de Molins de Rei.
Es procedeix de la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres presents,
la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
PROPOSTA
Vist l’informe tècnic-jurídic emès en data 22 de gener de 2021 pel cap de Planejament i Gestió
Urbanística i l’Assessora Jurídica, la transcripció del qual és la següent:
“ INFORME TÈCNIC -JURÍDIC
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Assumpte: Verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic i l’informe ambiental per la
Regulació de les activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de
restes humanes i de restes cadavèriques al municipi de Molins de Rei.
ANTECEDENTS
En data 29 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local en sessió extraordinària va acordar,
entre d’altres, la suspensió potestativa de llicències urbanístiques, en tot el terme municipal, de
les activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes
humanes i de restes cadavèriques, mentre no s’aprovi inicialment un Pla Especial Urbanístic
per a la regulació d’aquestes activitats a Molins de Rei.
En data 29 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Especial i
l’informe ambiental per la Regulació de les activitats d’incineració de residus, d’abocadors i
d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de restes cadavèriques al municipi de Molins de
Rei.
En data 30 de setembre de 2020, el Ple Municipal va acordar, entre d’altres, aprovar
provisionalment el Pla Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les activitats
d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de restes
cadavèriques al municipi de Molins de Rei.
En sessió de data 21 de desembre de 2020, la CTUAMB, va adoptar l’acord següent:
“-1. Aprovar definitivament el Pla Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les activitats
d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de restes
cadavèriques al municipi de Molins de Rei, promogut i tramès per l’Ajuntament, supeditant-ne la
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que
incorpori les prescripcions següents:
1.1. Cal donar compliment a les prescripcions establertes a l’informe emès per la Subdirecció
General de Programes en Protecció Civil, en data 18 de desembre de 2020, que estableix que
cal incloure a les normes urbanístiques del document les condicions i les limitacions d’usos i
activitats esmentades a l’informe pel que fa al risc d’inundacions i al risc químic en el transport
de mercaderies perilloses, i, caldrà donar compliment, si escau, al Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
-2. Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per
a la seva aprovació definitiva.”
En data 19 de gener de 2021, amb registre d’entrada 2021001409, es presenta el Text refós
del Pla Especial Urbanístic, l’informe ambiental i el document comprensiu per la Regulació de
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les activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes
humanes i de restes cadavèriques al municipi de Molins de Rei.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
Dins de les Normes Urbanístiques del Text refós Pla Especial per la Regulació de les activitats
d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de restes
cadavèriques al municipi de Molins de Rei s’inclou en el punt 2.1 “Disposicions comunes a tot
l’àmbit”, el capítol IV anomenat “Mesures d’autoprotecció davant el risc d’inundacions i el risc
químic en el transport de mercaderies perilloses” amb dos nous articles respecte del document
que va ser aprovat provisionalment. Concretament aquests articles corresponen als titulats:
“Condicionants i limitacions d’usos i activitats davant del risc d’inundació”, (article 9) i
“Condicionants i limitacions d’usos i activitats davant el risc químic en el transport de
mercaderies perilloses”, (article 10).
FONAMENTS DE DRET
És d’aplicació el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, (en endavant TRLU).
En concret li són d’aplicació:
L’article 67, 68 i 69, relatius a l’objecte, contingut i documentació dels plans especials
urbanístics, i l’article 85 del mateix text legal, en relació a la seva tramitació.
L’article 80.c) del TRLU segons el qual la competència per l’aprovació definitiva dels plans
especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon aprovar als ajuntaments
de conformitat amb l’article 81, correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
També és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
CONCLUSIONS
Vistos els antecedents, les consideracions tècniques i fonaments de dret exposats als punts
anteriors s’informa favorablement la verificació del present document del Text refós del Pla
Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les activitats d’incineració de residus,
d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i de restes cadavèriques municipi
de Molins de Rei, en el sentit que es dóna compliment a l’acord de la CTUAMB de data 21 de
desembre de 2020, per tal de poder prosseguir amb la seva tramitació.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Verificar el Text refós del Pla Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les
activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i
de restes cadavèriques del municipi de Molins de Rei amb les prescripcions introduïdes a les
normes urbanístiques d’acord amb l’informe emès per la subdirecció General de Programes en
Protecció Civil, en data 18 de desembre de 2020.
Segon.- Trametre el Text refós del Pla Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les
activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i
de restes cadavèriques del municipi de Molins de Rei, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Pàg. 46/94
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 04/02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

l’àmbit metropolità de Barcelona, per tal de procedir al tràmit que ha de permetre la publicació
d’aquest planejament al DOGC.
El què informem als efectes oportuns.”
Vist l’informe emès en data 28 de gener de 2021 per la Secretària de la Corporació.
Per tot el que ha estat exposat, el sotasignant presenta al Ple de la Corporació per a la seva
aprovació la PROPOSTA següent:
Primer.- Verificar el Text refós del Pla Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les
activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i
de restes cadavèriques del municipi de Molins de Rei amb les prescripcions introduïdes a les
normes urbanístiques d’acord amb l’informe emès per la subdirecció General de Programes en
Protecció Civil, en data 18 de desembre de 2020.
Segon.- Trametre el Text refós del Pla Especial i l’informe ambiental per la Regulació de les
activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració de cadàvers, de restes humanes i
de restes cadavèriques del municipi de Molins de Rei, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’àmbit metropolità de Barcelona, per tal de procedir al tràmit que ha de permetre la publicació
d’aquest planejament al DOGC.
L’òrgan competent esmentat més amunt, al qual es realitza aquesta proposta, resoldrà no
obstant, amb el seu millor criteri el que estimi procedent.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara passaríem a les qüestions sobrevingudes. Saben que el mateix...ja hi va haver una reunió
que és el motiu pel qual aquest ple s’ha allargat una setmana i saben que es va fer una
comissió informativa dijous passat i, el mateix dia 2 de febrer, vam rebre un correu amb la
proposta d’incorporar dos aspectes a l’ordre del dia amb tota la informació que vostès mateixos
van rebre. Per tant, passaríem, primer de tot, a la incorporació del primer punt de l’ordre del dia
que el que plantejaria ara seria l’aprovació, tal com està en el correu que vam rebre per part de
la Secretaria, que seria el punt vuitè, perdó, el punt setè de l’ordre del dia que seria l’aprovació
del text refós del Pla especial urbanístic per a la regulació de les activitats d’incineració,
residus i abocadors i crematòria a Molins de Rei. Per tant, en primer lloc, hauríem de fer la
votació per acceptar la incorporació d’aquest punt. Votació. I, ara sí, senyor Miguel Zaragoza, si
volgués fer la intervenció, si us plau.
Sr. Zaragoza:
Presenta el punt 7a.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, obriríem el torn d’intervencions. No hi ha cap intervenció demanada, no hi ha
cap paraula demanda? Doncs, si no hi ha cap paraula demanda més, entenc que no hi ha més
debat sobre aquest punt. Senyor Zaragoza, si volgués afegir alguna cosa o passaríem a...? Em
diu que no amb el cap, per tant, passaríem a la votació d’aquest punt. Votació punt 7a. I, ara,
faríem el mateix, si els sembla, hi ha un segon punt com a qüestió sobrevinguda. Es tractaria
de suspendre la licitació i estimar el recurs de reposició interposat per [Inintel·ligible, 00:41:30]
que ara mateix...és l’acrònim dels constructors, del contracte de l’obra de rehabilitació i
Pàg. 47/94
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 04/02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

recuperació del Palau de Requesens. Hauríem de fer també la votació de la incorporació
d’aquest punt. Votació.
I, ara sí, senyor Ramon Sánchez, si volgués explicar el punt.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per unanimitat dels
membres presents.
7.-b) Qüestió Sobrevinguda. Suspendre la licitació i estimar el recurs de reposició
interposat al PCAP del contracte de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau
Requesens.
Es procedeix de la votació sobre la ratificació de la inclusió d’aquest punt, en virtut de
l’article 82.3 ROF:
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

Vots en contra

Abstencions
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MEC

1

C‘s

1

Total

20

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres presents,
la ratificació de la inclusió d’aquest punt.
PROPOSTA
Atès que mitjançant acord únic del Ple en sessió extraordinària de 5 de novembre de 2020, es
va aprovar inicialment el “Projecte executiu de Rehabilitació i Recuperació del Palau de
Requesens” de Molins de Rei, acordant, així mateix, la tramitació d’urgència de l’expedient.
Atès que el projecte va quedar aprovat definitivament en no presentar-se al·legacions, d’acord
amb el certificat emès per la Secretària de la Corporació en data 4 de desembre de 2020.
Atès l’informe del negociat d’oficina tècnica, de 10 de novembre de 2020, en el que es justifica
la necessitat de contractar externament l’execució de l’obra del projecte esmentat, d’acord amb
l’art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Vist que el Regidor de Serveis Centrals, en data 11 de novembre de 2020, va acordar la
incoació de l’expedient administratiu que ha de regir la contractació dels treballs derivats del
projecte de referència, d’acord amb l’art. 116.1 LCSP.
Vist l’acta de replanteig del projecte de data 4 de desembre de 2020.
Atès que mitjançant acord núm. 4 del Ple en sessió ordinària, de 17 de desembre de 2020, es
va aprovar l’expedient de contractació de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau
Requesens, així com la despesa corresponent i el Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP, en endavant) que regeixen la contractació.
Atès que, en data 4 de gener de 2021, es va publicar anunci de licitació en el perfil del
contractant, obrint-se un termini de 26 dies naturals per a la presentació d’ofertes.
Atès que, en data 15 de gener de 2021, amb registre d’entrada núm. 2021001186, el senyor
Ignasi Puig Abós, amb DNI 46228884B, en nom i representació de la CAMBRA OFICIAL DE
CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA, presenta escrit d’al·legacions contra el PCAP
basat en dos punts:
Nul·litat de l’apartat 27.2.2 PCAP (criteri d’adjudicació objectiu sobre la millora del
manteniment) per vulneració de l’art. 145.5 lletra a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
Nul·litat de l’apartat 27.2.3 PCAP (criteri d’adjudicació objectiu sobre la major categoria en la
classificació especialitzada) per vulneració de l’art. 145 LCSP.
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Atès que, en virtut de les al·legacions presentades, en data 21 de gener de 2021, l’Ajuntament
publica al perfil del contractant anunci de suspensió de la licitació del contracte fins a la
resolució d’aquestes.
Atès que, en data 25 de gener de 2021, l’assessora jurídica i l’arquitecte municipal informen
favorablement sobre l’estimació del recurs de reposició interposat pel senyor Ignasi Puig Abós,
en nom i representació de la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE
CATALUNYA, contra el contingut de les clàusules 27.2.2 i 27.2.3 del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP). En conseqüència, serà necessari modificar el contingut del
PCAP aprovant un text refós i retrotraure la tramitació del procediment al moment anterior a
l’aprovació del mateix.
Vistos els arts. 112 i ss de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques (LPACAP), que regulen el recurs de reposició ordinari.
Atès que, en data 25 de gener de 2021, l’assessora jurídica va redactar el Text refós del Plec
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que ha de regir la contractació de l’obra
mitjançant procediment obert i tramitació urgent.
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament la contractació d’aquesta obra.
Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació té caràcter plurianual i anirà a càrrec del
pressupost de l’Ajuntament a les aplicacions de despesa que s’indiquen a continuació:
Exercici
2021
2022

Aplicació pressupostària
2021.4020.336101.62200
2022.4020.336101.62200

Import
1.074.283,04 €
1.933.709,47 €

Atès que, en data 20 de novembre de 2020, en el marc de l’aprovació de l’expedient i del
PCAP, l’interventor accidental va emetre informe analitzant la repercussió del contracte en el
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que aquest
anàlisi es manté invariable amb el nou Text refós del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Atès l’informe de la Secretària, de data 28 de gener de 2021, emès en virtut de la disposició
addicional 3a apartat 8 LCSP, que exigeix informe de secretaria en l’aprovació dels expedients
de contractació.
Vist l’art. 122 LCSP, que estableix que el PCAP s’aprovarà amb anterioritat a l’autorització de la
despesa o conjuntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir
aquesta, abans de la seva adjudicació.
Vist l’art. 156 i següents de la LCSP que configuren el procediment obert, considerant el VEC i
els criteris d’adjudicació.
Vist l’art. 119 LCSP pel que fa a la tramitació urgent de l’expedient de contractació.
Atès que, d’acord amb l’art. 117 LCSP, un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de
contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del
procediment d’adjudicació. Així mateix, aquesta resolució també implicarà l’aprovació de la
despesa.
Pàg. 50/94
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 04/02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

Atès que l’aprovació de l’expedient de contractació comporta l’aprovació del PCAP, en virtut de
l’art. 116 del LCSP.
Atès que, de conformitat amb la disposició addicional 2a LCSP i l’art. 23 de les bases
d’execució del pressupost l’òrgan competent per aquesta contractació és el Ple en superar el
valor estimat del contracte el 10 % dels recursos ordinaris.
Instruïdes les actuacions corresponents, se sotmet a
PROPOSTA:

com a òrgan competent, la següent

Primer.- SUSPENDRE la licitació del contracte de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau
Requesens, aprovat per acord de Ple de data 17 de desembre de 2020, amb efectes a 21 de
gener de 2021.
Segon.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat pel senyor Ignasi Puig Abós, en nom i
representació de la CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE CATALUNYA,
contra el contingut de les clàusules 27.2.2 i 27.2.3 del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) relatives als criteris d’adjudicació objectius sobre la millora del manteniment
i sobre la major categoria en la classificació especialitzada.
Tercer.- RETROTRAURE la tramitació del procediment al moment anterior a l’aprovació del
mateix.
Quart.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau
Requesens, de Molins de Rei, amb un pressupost base de licitació de 3.007.992,51 €, IVA
inclòs, i un valor estimat del contracte de 2.983.133,06 €, IVA exclòs.
Cinquè.- APROVAR el Text refós del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de
regir la contractació de l’obra, mitjançant procediment obert i tramitació urgent, el que suposa
suprimir les clàusules 27.2.2 i 27.2.3 del Plec original.
Sisè.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució d’aquests treballs, per import de
3.007.992,51 €, amb càrrec a les aplicacions de despesa següents:
Exercici
2021
2022

Aplicació pressupostària
2021.4020.336101.62200
2022.4020.336101.62200

Import
1.074.283,04 €
1.933.709,47 €

Setè.- CONVOCAR la licitació pel contracte d’obres de rehabilitació i recuperació del Palau
Requesens de Molins de Rei, mitjançant procediment obert i tramitació urgent, amb un
pressupost base de licitació de 3.007.992,51 €, IVA inclòs, i un termini d’execució de 14 mesos.
Vuitè.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant anunci en el perfil del contractant de la
corporació, als efectes de presentació de proposicions durant el termini de 26 (vint-i-sis) dies
naturals, a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
Novè.- DELEGAR a l’Alcalde l’acord de classificació dels licitadors en virtut de l’art. 22.4 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) i l’art. 52.4 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLCAT).
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Desè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució al Departament d’Intervenció, al Departament
de Serveis Jurídics i al Negociat d’Oficina Tècnica.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Sánchez:
Presenta el punt 7b .
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara, sí, senyor Josep Raventós, endavant.
Sr. Raventós:
Gràcies, alcalde. Bon vespre de nou. Nosaltres votarem a favor de l’acceptació d’aquestes
dues esmenes bàsicament perquè no volem endarrerir més l’execució del projecte, per
entendre’ns; i, segona i no menys important, perquè ja havíem expressat, quan es va portar el
plec de les obres, el nostre dubte respecte que s’incorporessin qüestions de manteniment
perquè enteníem que no acabava d’encaixar i, bé, l’esmena que fa el Gremi de constructors ha
tingut més sort o ha fet més fortuna que el nostre comentari. En tot cas, celebrem que s’esmeni
i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Josep. Ara seria el torn del senyor Gerard Corredera. Endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, tal i com ja havíem manifestat en diverses ocasions, aquest
no és el projecte de mandat que nosaltres hauríem projectat i construït tenint en compte les
circumstàncies i atès l’impacte de la pandèmia en l’actualitat, el futur i en l’àmbit econòmic i
social. Tot i això i després de constatar que l’Ajuntament obtindrà ajudes significatives que
faran reduir significativament el cost de l’obra, en aquesta ocasió, ens abstindrem. Entenem
que el cost que haurem d’assumir l’Ajuntament seria igual o menor que el que hauria d’invertir
per remodelar l’edifici. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Gràcies. No veig cap paraula més demanada, per tant...senyor Quim Llort, recordo el xat,
perquè l’he vist de miracle per aquí baix. Ara ja no sé si vol parlar o no. Senyor...
Sr. Llort:
Sí, disculpa, ho he posat pel xat però he enviat missatge directe a un company i regidor enlloc
de a tothom. La intenció era bona.
Sr. Alcalde:
I especifico que no era jo, per això no l’he vist. Endavant.
Sr. Llort:
Disculpeu. D’acord. Entenem que l’estimació favorable del recurs interposat contra el contingut
de les clàusules 27.2.2 i 27.2.3 fa necessari modificar el plec de clàusules. És una llàstima que
s’hagi de reiniciar el procediment però esperem que aquestes modificacions ajudin a millorar el
projecte. Per un altre costat, tindrem coherència amb el sentit de vot donat anteriorment. No
entrarem en detall però ens fa falta informació sobre el pla de viabilitat econòmica i els
convenis museístics tal com ja vam manifestar. Creiem que en un projecte d’aquestes
característiques, el Govern hauria de facilitar una millor informació. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara sí que veig que no, perdonin, de tant en tant hi ha algun comentari que em
despista també. Senyor Sánchez, si volgués cloure aquest primer torn d’intervenció.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Sí, efectivament, Josep, i això ho vam comentar, possiblement nosaltres vam agafar
com a model un model que s’està duent a terme amb els plecs de condicions de l’Àrea
Metropolitana. És cert que, possiblement, si el títol amb el que vam iniciar aquest projecte
hagués estat un altre i hagués inclòs també el fet dels manteniment, possiblement, aquesta
nul·litat d’aquest punt no s’hagués acceptat. Però, en aquest sentit, és veritat que el que era la
rehabilitació i remodelació del Palau Requesens no feia esment a cap tipus de manteniment i,
per tant, ho traiem. Cap problema en aquest sentit. Celebrem que Molins en Comú s’abstingui i,
per tant, que aquest projecte que podem no compartir visions, possiblement, que tenen a veure
amb el futur del municipi, però en tot cas hem de celebrar que hi hagi diferents administracions,
ja siguin nacionals o de fora del nostre país, que tinguin la voluntat d’invertir en un espai que
per nosaltres serà del tot important com és la recuperació del Palau de Requesens. I, encertat,
com vostè deia, el fet de que, possiblement, el que hauria d’invertir el nostre municipi seria
superior si només volguéssim arreglar el Palau el que haurem d’invertir amb tota aquesta
recuperació del Palau de Requesens. Per tant, en aquest sentit, estem convençuts que és
una...i celebrem que en aquest punt s’abstinguin. Senyor Llort, d’acord, són models diferents.
Entenem que nosaltres hem estat transparents amb tota la informació que els hem donat des
del primer moment i, per tant, res més a dir. Aquí, en definitiva, el que estem fent és fer aquest
text refós d’aquests dos punts, d’aquestes al·legacions que se’ns han presentat per part de la
Cambra de Contractistes de Catalunya, responent aquestes al·legacions i, per tant, no tenim
res més a dir. En el debat ja el vàrem fer el mes de desembre i, per tant, queda ja tot explicat.
Sr. Alcalde:
Doncs, perdonin...entenc, perdonin, però entenc que no hi ha cap paraula més demanada. Per
tant, podríem passar a la votació d’aquest punt. Votació punt 7b.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM
CUP

Vots en contra

Abstencions

3
3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

15

5
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Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present proposta per 15 vots a favor
del PSC (7), JxM (4), CUP (3), i C’s (1), i 5 abstencions d’ERC (3), Molins Camina-Podem
(1) i MEC (1.)

D – MOCIONS
8.- Moció presentada per l’ANC-Molins de Rei per la independència i altres 14 entitats
locals per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la
Jonquera.
MOCIÓ:
Atès que la tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de persones varen
estar exercint el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació.
Atès que més de 250 d’aquestes persones estan sent investigades per delictes contra la
seguretat vial, desordres públics i danys amb possibles peticions de penes fins a sis anys de
presó per haver-se manifestat de l’11 al 13 de novembre de 2019 a l’autopista AP-7 al Pertús, i
posteriorment, a Girona en protesta contra la sentència dels independentistes empresonats per
haver defensat el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, i que d’aquestes 250 persones de tot el
país, quatre son ciutadans de la vila de Molins de Rei.
Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a protestar contra les
decisions polítiques, judicials o executives és fonamental en una societat democràtica i lliure i,
per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit judicialment.
Atès que exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió, en defensa d'una ideologia o un
projecte polític democràtic no és cap delicte ni tampoc ho és voler canviar el marc polític vigent
i per tant, no justifica la persecució política de qui el defensa públicament.
Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties processals que hem
vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense evidències, abús del secret de sumari,
acusacions no fonamentades, tergiversació dels fets, filtracions interessades a la premsa
mentre el sumari en teoria era secret), valent-se de lleis que només protegeixen l’arbitrarietat
governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives i compromeses en la vida social
i cultural de les seves viles i ciutats.
Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder i vulneracions
han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials contra l’independentisme i els
moviments solidaris, i que se’ls ha aplicat el dret penal de l’enemic, com en són clars exemples,
entre altres, els de la Tamara Carrasco, els CDR’s detinguts el 23 de setembre, el Dani
Gallardo a Madrid i les 194 persones detingudes a Catalunya per les protestes post-sentència.
Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió, manifestació i protesta, i
pensem que una societat amb les llibertats civils garantides, qualsevol persona ha de tenir
garantida la llibertat per sumar-se a mobilitzacions i accions que es convoquin en defensa
d’aquests drets fonamentals.
Atès que defensem la impunitat, la llibertat i la tornada al nostre país per als gairebé 2.900
represaliats en la causa general contra l’independentisme perquè és l’única solució col·lectiva i,
sobretot, per poder afrontar l’inici de la resolució política del conflicte.
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Per tot això, Molins de Rei per la Independència / ANC Molins de Rei, Ateneu Mulei, Associació
Obrera de Molins de Rei, Fòrum XXI, Club d’Scrabble Mots i Més, Òmnium Cultural, BotMol,
l’Agrupa, Centre Excursionista Molins de Rei, Amics del Museu, Gueopic, Grallers de Molins de
Rei, Agrupament Escolta Jaume Vicens Vives, Club Ciclista Molins de Rei i Quòdlibet Grup
Goral, proposem al ple de l’Ajuntament de Molins de Rei l’adopció dels següents acords:
Primer: Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial contra els
manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que posa en perill la llibertat d’expressió,
de manifestació i de protesta les quals són fonamentals en una societat veritablement
democràtica.
Segon: Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent jutjades per
manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera, especialment a aquells molinencs i
molinenques que es troben en aquesta situació injusta.
Tercer: Mostrar el rebuig com ajuntament a la persecució judicial arbitrària dels moviments
socials i cívics.
Quart: Fer arribar l’acord d’aquest ajuntament al govern de la Generalitat, al Gobierno de
l’Estat espanyol I AL TSJC / CGPJ.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I, ara sí, ja hauríem acabat les qüestions sobrevingudes i, per tant, tots els aspectes
dictaminats per les comissions informatives i passaríem a les mocions, no sense abans,
permetin-me que comparteixi una reflexió amb vostès perquè la tenen molts ajuntaments i
aquesta vegada, jo diria, assumint, primer, jo, la meva responsabilitat, i després la vull
compartir amb la resta de companys i portaveus. És tradició en molts ajuntaments que en
període electoral no acceptar i no fer el torn obert de mocions a no ser que sigui estrictament
d’un tema municipal i jo crec que en aquesta ocasió ningú hi ha pensat o altres hi ha pensat i
molt però, al final, ens trobem amb un ple enmig d’una campanya electoral, amb un alt
contingut de mocions en termes, segurament, vinculats i que s’entenen només des de la
perspectiva de campanya electoral i que jo faig la reflexió i la demanda i la tractarem en
diversos Portaveus a evitar aquestes circumstàncies en períodes electorals. No passa res per
fer aquestes mocions passades les eleccions perquè, segurament, el resultat en aquest sentit
no seria el mateix que es produirà avui i, per tant, sense més, donem pas a aquestes mocions.
En primer lloc, el que fem és acceptar la representant de l’Assemblea Nacional de Catalunya
perquè saben que la primera moció que hi ha avui a l’ordre del dia és la moció presentada per
l’ANC-Molins de Rei per la independència i altres 14 entitats locals per donar suport als
encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera. I, en aquest cas, Amèlia, si
poguessis també obrir la càmera, seria molt més adient per tothom i en el moment que...exacte,
i en el moment que volguéssiu podríeu fer lectura, evidentment, de la moció. Endavant.
Veu:
Presenta punt 8.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara s’obriria el torn d’intervencions. Ha demanat la paraula la Núria Garriga.
Endavant.
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Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. Bon vespre a totes les persones que escolteu el Ple. El grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal donarem suport a aquesta moció tal i
com ho ha fet Molins de Rei per la independència, l’ANC de Molins de Rei, l’Ateneu Mulei,
l’Associació Obrera de Molins de Rei, Fòrum XXI, el Club d’Scrabble Mots i Més, Òmnium
Cultural de Molins de Rei, BotMol, l’Agrupa, el Centre Excursionista de Molins de Rei, els Amics
del Museu, Gueopic, Grallers de Molins de Rei, l’Agrupament Escolta Jaume Vicens Vives, el
Club Ciclista Molins de Rei i Quòdlibet Grup Goral. Denunciem un cop més la repressió i la
persecució política que està exercint l’Estat espanyol contra les accions legitimes per a
defensar unes idees i per exercir el dret a la manifestació i a la llibertat d’expressió. Hi ha més
de 250 persones investigades i quatre són convilatans i convilatanes de Molins de Rei, l’Amèlia
acaba de citar els seus noms, persones a qui saludem quan passegem per la vila i amb qui
compartim idees i projectes. Denunciem la manca de garanties democràtiques que ofereixen
els governs hereus del 155. Fem costat a la gent que opina lliurement i es mobilitza per la
República.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Estefania, endavant.
Sra. Castillo:
Bona tarda a totes i a tots. Les conseqüències del que va passar entre els dies 11 i 13 de
novembre del 2019 a la Jonquera és una mostra més del que ja ens tenen acostumats l’Estat
espanyol i la seva justícia: repressió, violència, vulneració de drets fonamentals de manifestació
i un llarg etcètera. La CUP, una vegada més, donarem suport a totes les encausades que estan
sent jutjades per manifestar-se a la Jonquera, en especial, als molinencs i molinenques. Exigim
l’arxivament de la causa, igual que exigim l’amnistia de totes les preses polítiques i el retorn de
totes les exiliades. Ara també...anava a dir que celebràvem, també, que el cas de la Tamara
Carrasco i de l’Adri haguessin quedat arxivats, però malauradament avui ha sortit als mitjans de
comunicació que la Fiscalia manté el cas de la Tamara i porta el cas al Suprem. Una vegada
més, es demostra que la Justícia espanyola no és democràtica i segueix amb la seva repressió
contra tots i totes aquells que volen [Inintel·ligible, 01:00:20] la seva llibertat d’expressió. I la
CUP també volem mostrar la nostra celebració perquè aquesta moció hagi estat presentada
per 15 entitats i associacions de la nostra vila. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Primer de tot, començar amb una abraçada molt forta a l’Amèlia, al Domingo, al Jordi i
al Quim per ser-hi sempre, per estar on s’ha d’estar, per acompanyar-nos a tots, per fer que la
causa no decaigui i que estiguem sempre present perquè el nom del nostre país i les nostres
llibertats, en nom del nostre país i les nostres llibertats continuïn sent molt presents entre
nosaltres. Està clar que, al final, vau exercir el vostre dret a manifestació i vàreu tenir la mala
sort que l’Estat espanyol, que en aquell moment la Policia us va prendre nota. Altres molinencs
van ser-hi i també van estar-hi, per tant, va haver-hi molta gent que va anar-hi, que va exercir el
seu dret per poder defensar la llibertat del nostre país però, malauradament, la repressió no
s’acaba i ho hem vist en infinitat de vegades. La Justícia espanyola encara viu de tics anteriors
al 78 i estem absolutament convençuts que, malauradament, tardarem molt de temps en veure
que aquests tics se’n van de la nostra vida. Estem convençuts que hi ha una persecució i una
repressió excessiva contra el moviment independentista. Totes les detencions que hi ha hagut
tots aquests anys és evident que no formen part del que som aquest país, un país que té
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sempre unes profundes conviccions democràtiques, té molt internalitzat el fet de poder-se
manifestar, de poder lluitar pels seus ideals però sempre de manera pacífica, sempre de
manera de poder fer-ho amb respecte als demés i amb un respecte absolut al que són les
llibertats del nostre país. Malauradament, estem en un conflicte obert, això ja no podem negarhio, estem en un conflicte obert en el que se’ns ha declarat la guerra als independentistes i no
podem dir-ho d’una altra manera però nosaltres tenim molt clar que vosaltres persistireu, que
nosaltres persistirem i que aquesta lluita ha de continuar. No defallirem fins que algun dia el
nostre país pugui ser un país lliure, puguem assolir l’objectiu que tenim tots i totes de la
independència del nostre país, aquest és un objectiu que ens hem marcat i que no té marxa
enrere i això ho hem de tenir molt present, no té marxa enrere, i ho aconseguirem. Estem
convençuts que possiblement no ho podrem veure però, en tot cas, hem de continuar treballant
perquè posem la llavor, posem el que hem de posar entre tots i totes perquè el nostre país sigui
algun dia lliure. I us agraïm molt, com no pot ser d’una altra manera, que hagueu portat aquesta
moció, que us hagueu “currat”, com diem sempre, aquesta moció per defensar el vostre nom i
defensar el nom de la llibertat del nostre poble. Per tant, gràcies per ser-hi i gràcies per tot el
que feu.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Doncs, si no hi ha cap intervenció més, Amèlia, podeu
fer el tancament abans de la votació, el tancament de la intervenció. Amèlia?
Veu:
Sí, sí, estic sortint.
Sr. Alcalde:
No, no, no...no estava dient això, però...Amèlia, no sé si ens estàs escoltant, no estava dient
precisament que sortissis, sinó que podíeu tancar aquest torn d’intervenció, en teniu dret com a
ponents de la moció. No sé si encara ens esteu escoltant i podeu accedir de nou per si voleu
afegir-vos a fer el tancament. Be, entenc que no ens està escoltant, ni tan sols per la ràdio, bé,
doncs, escolteu, passaríem a...no hi ha ni trucades, com diria el Josep, ni evidentment
intervencions. Passaríem a la votació d’aquesta moció. Votació punt 8.
VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

PSC

2

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Vots en contra

Abstencions
5

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1
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Total

12

1

7

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda aprovar la present moció per 12 vots a
favor PSC (2- Sr. Alex Herrero, Sr. Josep Mª Puiggarí), JxM (4), ERC (3), i la CUP (3), 7
abstencions PSC (5- Sr. Xavi Paz, Sra. Jessica Revestido, Sra. Esther Espinosa, Sra.
Ainoa García, Sr. Miquel Zaragoza), MEC (1), MOLINS CAMINA-PODEM (1), i 1 vot en
contra, C’s (1)
9.- Moció del grup municipal Molins Camina-Podem per la implantació a Molins de Rei
d’un bo social municipal per a necessitats bàsiques.
MOCIÓ:
La crisi econòmica suscitada a partir del mes de març ha afectat molt durament a les
economies familiars de molts treballadors i treballadores de la nostra vila, que han vist disminuir
o fins i tot desaparèixer les seves rendes de treball aquests darrers mesos.
Segons dades de la Generalitat de Catalunya, a finals del passat mes de novembre més de
350 molinencs i molinenques estaven afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació
i l'atur ha passat de prop del 8% al febrer al 10% del passat més de desembre, amb un
increment respecte al mateix mes de l'any 2019 de més del 22%.
Sumant els treballadors i treballadores en atur i en situació d'ERTO, vam arribar aquest mes de
desembre a prop del 13% de la població activa de Molins de Rei sense desenvolupar una
activitat laboral, amb una taxa d'atur del 12,1% en els majors de 45 anys. I tot fa indicar que els
propers mesos o fins i tot anys es continuarà degradant encara més la situació laboral de molts
treballadors i treballadores a la nostra vila.
Al mateix temps, el nostre comerç local, com el de totes les ciutats, s'ha vist afectat per la
davallada de l'activitat econòmica de manera important.
Considerem que cal donar resposta a aquesta situació i cal realitzar una política social que
garanteixi uns mínims pel que fa a l'alimentació, el vestit i els productes bàsics de la llar, al
mateix temps que ajudi a la recuperació del comerç local.
Per això, i com considerem que l'Ajuntament de Molins ha de reaccionar davant d'una
gravíssima crisi social i econòmica que tot just acaba de començar, proposem als grups
municipals del ple de l'Ajuntament de Molins de Rei els següents acords:
1. L'establiment d'un mecanisme que garanteixi a aquelles famílies que es veuen sense
ingressos o amb ingressos baixos com a conseqüència de la reducció del seus ingressos
laborals un poder adquisitiu en forma de bons socials mensuals d'una cistella bàsica de compra
finançats per l'Ajuntament per adquirir aliments, roba i productes bàsics en els comerços de la
nostra vila, amb una distribució equitativa per barris.
2. La coordinació amb serveis socials per establir els llindars de renda, la quantia de les
prestacions i identificar les famílies amb dificultats econòmiques, i amb promoció econòmica
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per contactar amb els comerços interessats i determinar i establir la logística necessària
(targetes de compra, productes que es poden adquirir, mecanismes de pagament, etc.). Poden
servir com a referència experiències com les dels Ajuntaments de Zamora o Villanueva de la
Serena.
3. Incrementar en la mesura del necessari les dotacions econòmiques destinades a prestacions
social combinant-les amb les de promoció econòmica. El programa en principi hauria de
plantejar-se com a plurianual durant tot el que resta de l'actual mandat tenint present que les
expectatives econòmiques no són gaire optimistes per els propers anys.
4. Fer difusió d’aquests acords a travès dels mitjans locals de comunicació.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Ara passaríem al punt...de l’ordre del dia, he de fer la lectura amb els punts sobrevinguts o amb
l’ordre del dia, senyora secretària, com ho he de fer això? Al haver fet dos punts apart, passo el
punt o faig lectura com a punt número 0 de l’ordre del dia la següent moció o com a punt
número 11? És un dubte, és menor però...
Sra. Secretària:
Vol dir la moció de bo social és com a punt número 9.
Sr. Alcalde:
El punt de l’ordre del dia és el tancat per Portaveus, per tant és el punt número 9 de l’ordre del
dia, tot i haver hagut dues qüestions sobrevingudes?
Sra. Secretària:
Sí, sí perquè tenen el número 7a i 7b.
Sr. Alcalde:
D’acord, perfecte. Molt bé, gràcies per l’aclariment. Per tant, continuem amb l’ordre del dia, el
punt 9 de l’ordre del dia que és la moció del grup municipal Molins Camina-Podem per la
implantació a Molins de Rei d’un bo social municipal per a necessitats bàsiques. Faria
l’explicació d’aquesta moció la senyora Ana Aroca com a ponent.
Sra. Aroca:
Presenta el punt 9.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, en aquest cas, la regidora de Serveis Socials, la senyora Jessica Revestido, ha
demanat la paraula. Endavant.
Sra. Revestido:
Se’m sent bé?
Sr. Alcalde:
Sí.
Sra. Revestido:
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Molt bé. Bon vespre a tothom. Sobre aquesta moció, passaria a parlar, faria la intervenció
sobre cada punt de l’acord, perdó, dels acords de la moció. Sobre el primer punt de
l’establiment d’un mecanisme que garanteixi a aquelles famílies que es veuen sense ingressos
o amb ingressos baixos com a conseqüència de la reducció dels seus ingressos laborals,
etcètera, sobre aquest mecanisme que proposa Molins Camina, volíem exposar que aquest
mecanisme ja existeix a la nostra vila. Passaré a explicar-ho. Es realitza a partir de la demanda
i la detecció de necessitats per part de l’equip professionals de Serveis Socials i es materialitza
en un pla de treball individual o familiar on s’estableixen compromisos per les dues parts,
ajuntament i persones. I es realitzen derivacions a altres serveis municipals o locals o
supralocals, si s’escau. Aquesta informació és confidencial i així ho estableixen els principis de
treball social i deontologia professional d’aquestes persones d’aquest equip. A partir de la
detecció de les necessitats i del pla de treball, s’estableixen ajudes municipals segons les
necessitats de cada cas i també se segueix el procediment de justificació obligat legalment. El
sistema d’abonaments de les ajudes ha anat canviant en els darrers anys amb l’objectiu de
guanyar agilitat i, sobretot, garantir l’anonimat social de qui rep les ajudes per tal d’evitar
l’estigmatització, guanyant dignitat tot evitant la identificació d’aquestes persones. Val a dir que
s’han pres altres decisions en la mateixa línia en els darrers anys per tal d’atendre en un
context normalitzat a les persones usuàries de Serveis Socials, com per exemple ubicar
l’oficina de prestacions socials en un entorn com l’OAC on l’utilitzem tota la ciutadania i també
va ser ubicar l’equip de Serveis Socials a Ca N’Ametller amb altres regidories del Negociat de
l’Ajuntament de l’àrea. Com deia, el sistema d’abonament actual d’ajudes econòmiques es
basa en la realització de transferències setmanals, quinzenals o mensuals, aquesta freqüència
depèn de cada cas i pot canviar si canvia la situació de la persona. Es fan, com deia,
transferències al compte de la persona beneficiària i, en el cas que això no sigui possible, es
realitza la transferència a un familiar o conegut o a través d’una targeta prepagament. Després,
es realitza el procés de justificació mitjançant els tiquets de compra i la valoració conjunta de la
idoneïtat de la compra, si és el cas. Per exemple, el total de nombre d’ajudes econòmiques —
posant dades— de 2019 ha estat de 1.391, en comparació amb les dades del 2020 que ha
estat de 2.300 ajudes. Si entrem en el detall, al 2019, ajudes en aliments d’emergència social
ha estat un import de 89.976 € i, al 2020, 226.347 €; ajudes en subministres, al 2019, uns
23.200 € i, al 2020, un total de 26.600 €; altres ajuts en emergència social, com podria ser
compra de roba, compra de...escolar, el que sigui necessari, 2019, 30.600 € i, al 2020, 50.819
€; també, ajudes a l’habitatge, al 2019, un total de 1.100 € i, al 2020, un increment de 6.294 €; i
ajudes, també, en farmàcia, al 2019, 1.632 € i, al 2020, 1.575. Aquestes ajudes, per exemple,
sobretot les d’alimentació, estan adreçades principalment, aliments frescos, donat que
aquestes persones també són derivades al Banc d’Aliments de la Creu Roja i de l’Ajuntament
que gestiona el programa europeu d’excedents alimentaris d’aquestes dues entitats. Vull
aprofitar des d’aquí per agrair la col·laboració de la Creu Roja i anunciar, també, que amb les
noves dependències aquesta entrega d’aliments serà molt més normalitzada encara, no es farà
via cistella, sinó que hi haurà el rebost solidari, com ja hem explicat en alguna ocasió, on les
famílies usuàries, les persones usuàries tindran accés a aquest menjar, a aquests aliments i a
altres productes com si anessin a un supermercat. Sobre el punt dos, parlant de coordinació
amb Serveis Socials, al final, ens dona la sensació del que es vol fer no en aquest punt sinó en
aquesta moció és unes bases de subvenció per pobres, desconeixent el que és treball social
que estableix una metodologia de treball dels equips d’atenció primària dels serveis socials
basada en la intervenció social en el pla de treball individualitzat, que és l’instrument per dur a
terme aquesta intervenció. Cal recordar que un dels principis rectors del sistema públic de
Serveis Socials, segons la Llei de Serveis Socials de Catalunya, és la globalitat. Els Serveis
Socials han de donar resposta integral a les necessitats personals, familiars i socials
considerant conjuntament els aspectes relatius a la prevenció, l'atenció, la promoció i la
inserció. Si el que vostè planteja és una mesura universal, ja vam votar una moció que va ser
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rebutjada donat que la majoria d’aquest Ajuntament va determinar que les ajudes s’haurien
d’atorgar a qui les necessita. Respecte als imports de les ajudes, val a dir que, cal recordar
que, arran de la crisi de la Covid, es van incrementar i es van penjar totes a la web dins de
l’informe d’actuacions fetes per l’Ajuntament durant el primer estat d’alarma. I, finalment, ens
estranya que no s’hagi posat cap exemple d’un ajuntament de Catalunya sobre aquesta
coordinació amb Serveis Socials o sobre aquest mecanisme, un ajuntament amb el mateix
marc legal que nosaltres, que es basi en la Llei de Serveis Socials de Catalunya i en els seus
principis rectors i no exemples d’altres ajuntaments d’altres comunitats. Sobre el punt tres,
incrementar les dotacions econòmiques, com el Govern ha explicat reiteradament, més enllà
del previst en el pressupost inicialment, garantirem que cap necessitat, cap persona deixarà de
ser atesa ni cap necessitat. L’any 2020 per dues vegades es va aplicar el romanent de
tresoreria per ampliar un total de 200.000 € la partida d’ajuts d’emergència social. Al 2019, la
despesa va ser de 246.594 € i, al 2020, va ser de 331.708 €. També tenim altres partides, com
ara de subministraments elèctrics, ajuts en IBI i escombraries, ajuts a piscina per a persones
amb discapacitat i ajuts en aigua a la gent gran. Hi ha moltes més ajudes en emergència social,
a banda del que hem comentat d’aliments. En conclusió, [Inintel·ligible, 01:18:00] sí, acabo, la
seva moció ens planteja molts interrogants sobre la metodologia i principis. Només podem
entendre-la des del desconeixement del que és el treball social que no implica només donar
ajudes. Pensem que la moció proposada és paternalista, és una acció destinada a donar
diners, res més. Nosaltres discrepem. Pensem que cada cas és únic, cada situació és diferent i
que moltes persones, a més d’ajudes dineràries, necessiten orientació, derivacions i seguiment.
Defensem el valor que aporta el treball social, la intervenció social, en l’anàlisi de la situació
que és imprescindible i [Inintel·ligible, 01:18:38]. Hem demostrat amb dades i hem demostrat
amb recursos i hem demostrat amb serveis i amb capacitat de reacció davant d’emergències
nouvingudes que a Molins de Rei ningú es queda enrere per voluntat política d’aquest Govern i
per la magnífica feina que fa l’equip de professionals de Serveis Socials. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara seria el torn de la senyora Marta Espona. Endavant.
Sra. Espona:
Bona tarda de nou. Nosaltres ens hem centrat en el que deia la moció i, clar, evidentment, ara
hi ha tota una exposició molt exhaustiva per part de la regidora Jessica Revestido, òbviament,
coneixedora de la matèria, però, en tot cas, nosaltres, el posicionament que prenem és
respecte del que planteja la moció, sense obviar la resta de coses que es fan. Al llarg del 2020,
nosaltres, com a partit, ja hem ofert la possibilitat o la idea de diverses iniciatives per donar
suport a les persones que en aquell moment, per culpa de la Covid, tenien problemes laborals
o perquè hi havia disminució, és a dir, sense feina o amb disminució. Tal com comentàveu,
vam presentar una moció a final d’any amb una idea general per donar una ajuda general i,
realment, no va ser acceptada per la resta de grups però nosaltres creiem que val la pena
insistir en totes les mesures possibles que hi pugui haver i, per tant, si la moció pot propiciar un
pas més en l’ajuda no generalitzada, sinó en l’ajuda d’aquells que per la situació que sigui més
ho necessitin ens sembla correcte. Tot i així, és cert que ens sembla que aquesta moció
concreta molt poc el que proposa i ens sobta que haguem d’anar a buscar aquests exemples,
no perquè siguin lluny no siguin bons però jo els he hagut de buscar per veure en què consistia
i he vist que a Zamora el bo social és per electricitat i per comerç i a Villanueva de la Serena,
per telèfon i per comerç local també. Potser també, si ens movem per l’entorn, en podem trobar
també que ens siguin favorables i, per tant, enriquir-ho tot plegat. Hi votarem a favor perquè
creiem que val la pena sempre fer un pas més en aquestes ajudes però, tot i així, ens sembla
una moció poc concreta. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Ara és el torn de la senyora Estefania Castillo. Endavant.
Sra. Castillo:
Gràcies. Una mica en la línia que explicava la companya d’Esquerra Republicana, nosaltres
també ens ha passat una mica això i també escoltant a la regidora, també, és cert que des del
març del 2020 hi ha una crisi sanitària, econòmica i ara social i que Serveis Socials té un paper
molt clau en aquests moments i, tal i com les informacions que ens han arribat, és que s’ha
duplicat la demanda i la despesa també. Nosaltres hi votarem a favor a la moció però sí que,
després d’escoltar a la regidora i escoltar-la, sí que creiem que aquesta moció s’hauria
d’ampliar una mica més, treballar perquè hi ha coses que és veritat que no ens acaben de
quedar quadrar i preferíem que [Inintel·ligible, 01:22:34] una mica però hi votarem a favor.
Sr. Alcalde:
Ara és el torn de la senyora Carme Madorell.
Sra. Madorell:
Bon vespre. Jo, com ja deu saber la majoria de vosaltres, he estat regidora de Serveis Socials
durant vuit anys i sempre han estat ben rebudes les iniciatives que poden ajudar a millorar però
aquesta moció em porta a pensar que, més que una moció, el que el grup ponent hauria
d’haver fet era demanar informació a la regidoria de Serveis Socials per aclarir els dubtes que
sembla que es tenen respecte al que es fa a Molins de Rei. Només, molt ràpidament, em
remunto, per exemple, fins el 2011, per veure una mica l’evolució d’on érem i on hem arribat. Al
2011 es donaven diners en efectiu a les persones, als usuaris, això donava moltes reticències
als treballadors per la responsabilitat i perquè era difícil de controlar. Més tard, es van donar
uns cupons i és veritat que aquest punt era molt àgil però s’estigmatitzava bastant els usuaris
perquè treien aquests cupons al supermercat i tothom sabia el que era. Després, es va passar
per un programa de la Diputació, el programa de la tarja-moneder, el que passa que eren unes
targes que no eren com les que fem servir tothom del banc sinó que eren de cartró amb una
banda magnètica, es feien malbé bastant ràpid i donaven incidències i, al final, es va arribar a
la solució de la transferència que, com ha dit la regidora, es fan els dilluns i depèn de la
persona és cada setmana, cada quinze dies o cada mes, segons s’hagi estipulat. Realment,
aquests diners es fiscalitzen, és a dir, es controla que aquests diners siguin estrictament pels
aliments, és a dir, no poden ser, per exemple, per alcohol o altres addiccions, per exemple, i
aleshores és molt important que s’arriba aquí no perquè han entrat per la porta de Serveis
Socials “hola, bon dia” i els hi donen diners, sinó que hi ha unes sessions de treball continuat
amb els professionals de Serveis Socials i aquest punt sembla que moltes vegades no es
coneix prou i sembla que els que el coneixen no el vulguin acceptar. Estem travessant una
crisi, una crisi, realment, molt forta, una crisi que diuen que serà molt més greu que la que vam
patir el 2008 i la reacció de la que es parla a la moció ja fa molts anys que existeix a Molins de
Rei. Serveis Socials no només dona aquestes ajudes econòmiques sinó que es fan uns plans
de treball. Moltes vegades, les persones que es queden sense feina o altres tipus d’usuaris que
també hi ha a Serveis Socials, també, se’ls plantegen problemes psicològics, se’ls plantegen en
aquell moment desestructuració familiar, violència de gènere a casa en cases que, potser, mai
havien sigut... S’ha de tenir cura de la salut mental, de la dificultat de gestionar-se amb el que
en aquest moment tenen, vull dir que...moltes vegades també surten problemes amb els fills,
surten problemes amb els adolescents, o sigui, que cal acompanyar a aquestes famílies, donarlos eines i recursos per a millorar la seva situació general, integral. O sigui, que...a partir de tot
això que una cosa que també diu la moció que diu que s’ha de fer segons renda, evidentment
que s’ha de fer segons renda, ja es fa segons renda, és importantíssim fer-ho segons renda i
també és importantíssim fer-ho en coordinació amb altres estaments com Creu Roja i Càrites
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com, per exemple, quan es fa el Banc dels Aliments, la llista es dona sempre consensuada
amb Serveis Socials, està aquí a Molins molt organitzat i això jo ja ho havia explicat vàries
vegades. Realment, aquestes dues poblacions que es mencionen jo no ho he consultat però
aquí a Molins, sense comparar-nos amb ningú, tenim un pressupost de més de 600.000 € o
sigui que...també s’estan incrementant, també s’ha dit, quan és necessari i s’ha fet ara.
Simplement, el que sí que s’hauria de fer una crida molt important és instar a tots els vilatans
que tinguin problemes d’aquest tipus és que el més ràpid possible, el primer mes que ja no
puguin pagar un rebut, que vagin directament a Serveis Socials, que no esperin a que
s’incrementi, aquí és on comencen els problemes, aquí és on costa molt ajudar aquestes
famílies i aquí és quan a ells mateixos els costa sortir-se’n perquè, a més a més, es van
enfonsant i es va deprimint o sigui que s’ha d’anar el més ràpid possible quan es veu que està
començant una situació d’aquest tipus i aquest és el missatge important que tots els que estem
aquí hauríem d’enviar. Per això, per tot el que he dit, nosaltres no podem votar a favor
d’aquesta moció perquè, com també han dit els grups que han parlat, és buida i, a més a més,
és que potser no se’n diu bo social aquí a Molins de Rei però hi ha prou recursos que a Molins
de Rei donen molt bon resultat.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies, Carme. Ara hauria demanat la paraula el senyor Gerard Corredera, endavant.
Sr. Corredera:
Gràcies. Intentaré...jo el faré molt curt perquè em centraré amb els temps que tinc assignats i
intentaré no passar-me massa del temps que em toca. Des de Molins en Comú, evidentment,
donarem suport a aquesta moció. És una moció que per nosaltres planteja un mecanisme que
pot ser complementari al que ja s’està fent a Molins, que, com explica la regidora, que els
treballadors detecten necessitats i, precisament, crec que el fons de la moció el que vol és que
les persones puguin accedir-hi mitjançant uns mecanismes i uns barems prèviament definits,
òbviament, com no pot ser d’altra manera, per Serveis Socials. No sé què voleu que digui la
moció, la moció el que planteja és “fem-ho” i, evidentment, qui ha de plantejar com s’ha de fer
ha de ser els Serveis Socials, no ho farà la moció. És que no entenc per què hem de
desenvolupar-la més, la moció. La moció el que pretén és “escolta, activem uns mecanismes
perquè els treballadors socials, òbviament, determinin com s’ha de fer”. En fi... Llavors, no es
tracta de quantitats o números, de molt poc, milers i milers d’euros que ja s’estiguin donant sinó
que el que es tracta...i no es tracta, com deia la regidora, de ser paternalista sinó, precisament,
que hagin d’evitar la gent d’anar a Serveis Socials, que hagin d’evitar d’anar a Serveis Socials
sense tenir clar amb què els podem recolzar, amb què els podem acompanyar i amb què els
podem cuidar. Jo crec que aquesta moció, en el fons, el que volia expressar era tot això.
Gràcies.
Sr. Alcalde:
Ara és el torn de la senyora Laia Cassauba, endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. Nosotros, el discurso que íbamos, la argumentación que íbamos a hacer es diferente
después de escuchar todo lo que se ha dicho pero, aun así, nosotros entendemos lo que dicen
los regidores del Gobierno pero seguiremos votando a favor. Creemos que era una buena base
y oíamos cosas que nos gustaban bastante como que todo estuviera centrado en el mercado,
en los comercios de la vila, etc., y creíamos que era una base que, obviamente, la moción creo
que era un poquito más estructurada que la que presentó Esquerra dentro de que tampoco
llega a ser mucho más explícita pero que a lo mejor las bases para empezar a crear algo eran
más sólidas. Votaremos a favor, de todos modos, toda esta información que habéis dado no sé
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si lo sabía el grupo ponente de la moción. He oído que también podría haber preguntado el
grupo ponente, bueno, también creo que, si el Gobierno ya sabía todo esto, a lo mejor lo
podrían haber comentado, podrían haber llegado a un acuerdo, podría haber habido una
explicación mucho antes de hacerlo en un pleno alardeando de todas las ayudas. Creo que
aquí todos estamos orgullosos de Molins, creo que todos estamos de acuerdo que hay un gran
trabajo a este nivel. Creo que, de hecho, la Oposición lo decimos constantemente que esto es
algo que se trabaja bien aquí y creo que en la moción no iba ninguna crítica de lo que se hace
o no se hace a nivel de ayudas en Molins de Rei sino algo complementario para una situación
muy especial y en un caso muy particular que ahora mismo es muy delicado y muy complicado.
Entonces, yo…me he metido en un terreno pantanoso porque realmente no sé lo que habréis
hablado entre vosotros pero creo que, si no se ha hecho antes del pleno, podría haberse hecho
antes, evitando esta situación y una situación que, incluso, desde fuera, por lo menos por mi
parte, parece de superioridad hacia el grupo ponente que me parece desafortunada. Gracias.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és l’oportunitat de tancar la ponent, la senyora Ana Aroca. Endavant.
Sra. Aroca:
Gràcies. Jo agrair molt als grups que votaran a favor i també a aquells que han entès la finalitat
i l’objectiu de la moció que era, per descomptat, ajudar a completar la labor que ja fa el Govern
que s’explica normalment a totes les informatives, som plenament conscients dels diners que
es dediquen en matèria de Serveis Socials. Tampoc no plantegem uns ajuts que no s’estiguin
donant ja en el sentit de que hi ha altres ajuts de Serveis Socials estructurats dins de
l’Ajuntament de Molins de Rei com podien ser els ajuts de menjador o els ajuts a les persones
grans que hi ha unes bases i la gent té coneixement d’aquestes bases. A mi, sincerament,
Jessica, em sorprèn que parlis d’anonimat quan, precisament, vaig haver de ser jo mateixa la
que a l’últim Compte General vaig haver de demanar que els ajuts peremptoris no sortissin en
un document públic com és el Compte General amb noms i cognoms. Em sobta que diguis ara,
que parlis, que a mi em parleu d’anonimat. Nosaltres, amb aquesta moció, el que pretenem és
fer un mecanisme complementari al que ja es fa, és també treure una mica [Inintel·ligible,
01:32:34] assistencialista de Serveis Socials i ser proactius, tenir unes bases que una situació
conjuntural, com bé ha dit la Laia, que no és l’habitual, no estem dient d’eliminar el mecanisme
que ja es fa per la situació estructural de moltes famílies sinó un mecanisme estructural
complementari al que ja es fa de la mateixa manera que es fan els ajuts per les pimes i pels
autònoms i pels comerços. Hi ha unes bases, hi ha unes característiques i, fixeu-vos si la moció
és poc intrusiva amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, fixeu-vos que no l’hem desenvolupat
més perquè creiem que han de ser, precisament, Serveis Socials que són els que coneixen la
matèria en profunditat els que vesteixen el projecte, fixeu-vos si volia ser poc intrusiva aquesta
moció. Al final, una es queda sempre amb la sensació, amb dues sensacions: primer, que els
regidors de Govern “gozan” de molts, molts, molts més minuts que la resta de companys del
Consistori per defensar les seves postures i, en el cas de la regidora Revestido, és habitual que
en cada moció que es presenta per ajudar, per complementar i per col·laborar amb el Govern a
millorar la situació de la vila es passi 15 minuts descrivint exactament tot el que fan en aquesta
matèria i ningú la talli; i, segon, que totes les iniciatives que tenim des de l’Oposició
precisament per ajudar, allunyades fins i tot de la crítica, per ajudar el Govern i per
complementar són sempre rebutjades amb aquest aire de superioritat que, precisament, ha dit i
ha definit molt bé la companya de Ciutadans. A mi em sap molt greu i, per tant, tot i que la
moció avui serà rebutjada, jo demano al Govern que se la plantegi, que li doni una altra volta i
que pensi si en algun moment, quan se li hagin acabat les opcions i les idees, potser la pot
tornar a entomar, no posarem cap problema i, segurament, estarem molt d’acord si en alguna
futura comissió informativa ve el Govern i diu que traurà unes ajudes, si no iguals, similars,
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semblants o en la mateixa línia per intentar, perquè tot el que es pugui fer per pal·liar els
efectes de la crisi en la famílies de Molins de Rei jo crec que seran benvinguts per part de
tothom, per part de tothom, excepte, sembla ser, que per part del Govern.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. I, abans de passar a la votació i en el dret que tinc jo en qualsevol
moment de parlar també i sense que em qüestioni l’àrbitre del ple que soc jo mateix, doncs, en
aquest cas, primer li diré, senyora Aroca, que no és la primera vegada que són els grups de
l’Oposició perquè aquí no hi ha diferències que superen el límit establert en qualsevol
intervenció i, normalment, miro de ser més o menys flexible i no sé quan em deu haver escoltat
vostè quan, precisament, a la regidora de Serveis Socials li he dit que anés acabant el torn
d’intervenció perquè ja li estava fent referència que havia superat el límit com, malauradament,
li he hagut de dir a vostè en més d’una ocasió. Permeti’m entrar en dos temes que voldria
matisos. Un, respecte a la senyora Cassauba que diu “és això per què no ho han explicat fins
ara?”, bé, és que ho vam explicar a la darrera informativa. És a dir, a la darrera informativa es
va donar compte de tota la situació de Serveis Socials, amb més o menys exhaustivitat, però es
va donar compte de com funciona Serveis Socials i no és la primera vegada que s’aborda
aquest tema. Ara bé, permetin-me entrar en el fons de la qüestió perquè la senyora Aroca ara
deia “quan no tinguin més idees o no tinguin més plantejaments”, miri, no és la primera vegada
i em refereixo, concretament, a algun altre butlletí d’alguna altra força política, que qüestionen
les polítiques socials d’aquest Govern. Aleshores, escolti, aquí hi ha tres qüestions molt clares.
Una és quina política i quin marge econòmic es fa a les polítiques socials, quin és el mètode de
treball i quina és l’eina a partir de la qual s’apliquen aquestes mesures socials. Podem parlar de
transparència, de rendició, d’aclariment, de com funciona i podem parlar de l’eina, com
nosaltres hem interpretat que era aquesta moció, i entenem i creiem que s’han donat prou
explicacions que no compartim ara mateix la forma de fer d’aquesta eina. Podem entrar en el
mètode, el mètode, jo crec que majoritàriament el compartim des d’un punt de vista d’arribar a
tothom i que sempre hem dit una qüestió, sempre hem dit una qüestió, hi ha d’haver un treball
eminentment tècnic, aquí no hi ha cap regidor que opini d’un aspecte evidentment tècnic i,
després, evidentment, a partir d’aquest treball tècnic, del que s’ha de disposar és que sobre el
fons de la qüestió que són els recursos sempre hem dit que són partides que estan obertes i,
perquè ens entenguem, són partides que, sempre i quan hi hagi un informe de Serveis Socials
d’alguna família, d’algun possible usuari, d’algun veí o veïna que precisi d’aquesta ajuda, la
tindrà, d’aquesta solidaritat entre tots els molinencs i molinenques, la tindrà. Ho hem dit
sempre, de la mateixa manera que sempre són conceptes pressupostaris que han hagut de
tenir una certa ampliació en el decurs de l’any pressupostari. I, per exemple més clarivident, en
una situació que ningú havia previst en l’aprovació del pressupost 2020, l’ampliació de la
partida d’aquest concepte pressupostari en l’exercici 2020 en el que es va passar de, només en
un concepte, que la política social es fa en molts aspectes, només en un aspecte d’emergència
social es va passar de 100 a 300.000 €. Però és que, a més a més, tenen la proposta del
pressupost 2021 en el que veuen que fem canvis, també, en aquest aspecte, que fem
distincions en les partides de Serveis Socials, que establim altres conceptes i altres eines a
partir de les quals treballar. Escolti, a partir d’aquí, bé, s’accepten propostes, evidentment que
s’accepten propostes, a parlar-les, no vol dir que estiguem d’acord, senyora Aroca. S’accepten
propostes, només faltaria!, per això estem fent aquest debat. Només faltaria! És el dret legítim
de tot regidor, plantejar aspectes [Inintel·ligible, 01:39:06] Perdoni, ara estic parlant jo. Senyora
Aroca, senyora Aroca, ara estic parlant jo, vostè no té el torn i, si me’l talla, li trauré perquè no
té el torn vostè. Per tant, des d’aquest punt de vista, fet això, fet el debat i, per tant, passaríem
a la votació. Votació punt 9.
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VOTACIÓ:

Grup Municipal

Vots a favor

Vots en contra

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

9

Abstencions

11

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present Moció per 11 vots
en contra PSC (7), JxM (4), i per 9 vots a favor del ERC (3), MEC (1), la CUP (3), Molins
Camina-Podem (1) i C’s (1).
10.- Moció del grup municipal la CUP Molins de rebuig a la presència feixista i la
militarització de la plaça de l’Ajuntament per part dels mossos i VOX.
MOCIÓ
El passat diumenge 17 de gener els drets de les ciutadanes de Molins van viure un episodi
negre, i que va llençar un trist missatge cap a tota la població d’impunitat del feixisme i de
suport de la nostra policia cap a aquests col·lectius nostàlgics de les èpoques més fosques del
franquisme.
Una vintena de persones del partit espanyolista, racista, misogin i feixista VOX, amb
assistència, segons els seus propis twitters, de Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat i
Badalona van organitzar una paradeta a Molins de Rei, a la plaça de l'ajuntament, en plena
pandèmia i buscant la crispació a la nostra vila. Van repartir la seva propaganda discriminatòria
i ultranacionalista, van fer un lamentable desplegament de banderes espanyoles i van passarse el matí insultant amb tota mena de càntics com "guarros" o "Viva España" a molinencs i
molinenques.
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Tot això, a més, es va fer en ple context de tercera onada de la pandèmia de la COVID-19,
amb restriccions totals a la mobilita. La policia, molt present a la plaça de la Vila i coneixedora
del poble d'origen d’aquestes persones, no va realitzar cap identificació per comprovar que
disposaven dels permisos per a poder-se desplaçar.
Però no només això. El desplegament de Mossos d'Esquadra va ser també totalment
desproporcionat, amb més de 7 dotacions, furgonetes, i una cinquantena d'agents amb tot
l'equipament antidisturbis, alterant també la tranquil·litat de la nostra vila, amb l'estètica militar, i
donant una molt mala imatge totalment innecessària. Creiem que aquesta actitud només s'adiu
a la voluntat de criminalitzar tota possible protesta que les molinenques fessin a la presència
dels feixistes, així com facilitar a aquests campar impunement propagant la seva ideologia
excloent i discriminadora.
Moltes molinenques van haver de passar la vergonya d’haver d’ensenyar el seu DNI per creuar
la plaça de l’ajuntament per anar a comprar el pa i diversos comerços van veure greument
afectada la seva activitat en ser bloquejats tots els accessos a la plaça pels antidisturbis o
haver d’aguantar la presència dels feixistes a pocs metres del seu establiment, amb la
consegüent pèrdua de clients.
Tot i això, diversos col·lectius, entitats, moviments socials i persones del poble, en pro d’una
societat més justa i sense discriminacions i odi, es van agrupar per rebutjar la presència feixista
i van protestar pel desplegament policial desproporcionat.
Per tot això, la CUP de Molins proposa al ple de l’Ajuntament adoptar els següents acords:
Primer: Rebutjar la presència i desplegament propagandístic de partits de caràcter feixista a
Molins de Rei i arreu.
Segon: Rebutjar la impunitat amb que la ultradreta nacionalista espanyola va poder venir a
Molins per fer aquell lamentable espectacle i provocant un risc innecessari, malgrat estar
contemplat pel Procicat.
Tercer: Rebutjar el desproporcionat i innecessari desplegament de la brigada antidisturbis del
cos de Mossos d’Esquadra i demanar una explicació al departament d’interior.
Quart: Agrair i donar ple suport als col·lectius i vilatanes que, en pro d’una societat més justa,
sense discriminacions ni odi, van rebutjar la presència de la ultradreta nacionalista espanyola a
Molins.
Cinquè: Donar el suport a totes les persones i comerços de Molins que es van veure afectats
per les actituds i insults dels membres del partit espanyolista com del bloqueig policial de la
plaça.
Sisè: Fer arribar aquests acords al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya i al Parlament espanyol. Donar difusió dels acords als mitjans de
comunicació locals i comarcals públics i privats i a través dels canals de l’ajuntament.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
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D’aquesta manera, passem al punt 10 de l’ordre del dia que és la moció del grup municipal de
la CUP Molins de rebuig a la presència feixista i la militarització de la plaça de l’Ajuntament per
part dels Mossos i VOX. Tindria...no sé qui fa la presentació d’aquesta moció. Entenc que el
senyor Marc Vives. Endavant, senyor Marc Vives.
Sr. Vives:
Presenta el punt 10.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara mateix, no hi ha cap intervenció demanada. Ara sí, el senyor Joaquim Llort,
endavant.
Sr. Llort:
Moltes gràcies. Esquerra Republicana de Catalunya portem l’antifeixisme a les venes. Com no
podia ser d’una altra manera, alguns simpatitzants i militants del nostre partit es van unir a la
convocatòria de la Unió contra el feixisme i el racisme per demostrar el rebuig de la presencia
de VOX a la nostra vila. Vam patir en primera persona la situació que es descriu a la moció, ser
identificats per coses tan banals com intentar accedir a la plaça de l’Ajuntament o penjar
cartells. Mentrestant, veiem com partits nostàlgics del règim franquista que van assassinar un
president del nostre partit poden impunement defensar les seves idees retrògrades, racistes,
ultranacionalistes i excloents. Fins quan deixarem que el feixisme es passegi amb tota
tranquil·litat pels nostres carrers sota l’empara de la Policia? Vam demanar unir-nos a aquesta
moció perquè trobem que s’ha de posar en valor la gran tasca que fa la Unió contra el feixisme
i el racisme perquè considerem que és un tema que ens ha d’unir en un front comú a tots.
Sembla que el partit que presenta la moció considera que aquesta lluita només és cosa seva i
lamentem la seva falta de col·laboració. Al feixisme no se’l combat només fent mocions, al
feixisme només se’l derrota quan combatem plegats i per això és tan decebedor que la CUP no
hagi volgut que la presentem conjuntament. No obstant, compartim el contingut de la moció i,
per això, hi votarem a favor. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, no hi ha cap paraula més demanada. Ara sí, senyor Miquel Zaragoza,
endavant.
Sr. Zaragoza:
Gràcies, alcalde. Bé, nosaltres podem estar d’acord o no amb moltes de les afirmacions al
respecte del que significa un partit com VOX i de les coses que defensa, un partit xenòfob, que
va en contra de la lluita feminista, que va en contra dels drets LGTBI. Podríem fer una estesa
àmplia de les coses amb les que nosaltres, per sort, no coincidim amb aquest partit i nosaltres
hem decidit que la nostra lluita contra aquest partit, que la fem, és democràtica i a les urnes.
Mirin, ja els vam enviar una petició a la CUP perquè consideràvem que hi havia coses que a
nosaltres no ens agradaven de la moció, tot i que compartim...no ens agrada que determinats
partits facin determinades expressions i facin determinades afirmacions però...miri, hi haurà
coses que a lo millor a vostè no li agradaran però ells estan en el seu dret democràtic, que a
més ells van demanar permís per fer-ho i estan emparats per la llei. Veig que ara han fet una
modificació que, quan no els agrada la llei, tot i que ho volen prohibir, la llei ho diu; però hi ha
altres lleis que sembla ser que estan exemptes de complir la llei. És a dir, vostès se n’obliden
de que la contramanifestació d’una part de la gent ni va demanar autorització ni complien els
mateixos requisits que vostès mateixos estan exigint a aquest partit quan es va posar a la
carpa de Molins de Rei. I, clar, és a dir, a mi tampoc m’agrada la presència policial a la plaça de
l’Ajuntament, no ens va agradar, és veritat, però és el protocol que les forces de seguretat
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d’aquest país insten quan creuen que pot haver-hi un conflicte. I, miri, hi ha una altra cosa que
a nosaltres no ens ha agradat, vostès semblen que s’obliden, fan una “retahíla” d’explicacions i
diuen “Agrair i donar ple suport als col·lectius i vilatanes que, en pro d'una societat més justa,
sense discriminacions ni odi, van rebutjar la presència de la ultradreta nacionalista espanyola”
que entenc que es refereixen a la gent que es va manifestar en contra de la carpa de VOX.
Miri, jo no tinc cap mena de dubte que una part important d’aquella gent, efectivament,
comparteixen com nosaltres aquesta [Inintel·ligible, 01:49:51] democràtica contra VOX però va
haver-hi una part que es va manifestar amb una pancarta que van arrencar a la darrera
campanya electoral, molt democràticament, pel que sembla perquè sembla una democràcia
que només centren en uns que estan en contra dels altres, una pancarta del PSC que ja l’hem
trobat, la tenien ells allà, que ens la vam trobar, ens la van treure enmig de la campanya i que,
a més a més, d’una manera molt democràtica tenia pintada, a la cara de l’actual alcalde de la
vila de Molins de Rei, una diana. Aquesta és una de part de la gent que creu, jo no dic que
siguin tots, que entén que la democràcia són ells. No, miri, la democràcia és una altra cosa i la
democràcia és que lluitem a les urnes, lluitem contra les idees però no anem en contra de. No
pot ser que volem aplicar la democràcia en algunes coses i en altres, no. No pot ser que
actuem quan no ens agrada. Escolti, a vostè no li pot agradar a lo millor la bandera espanyola
però estem amb tant dret d’anar amb la bandera espanyola com altres tenen dret a estar amb
la senyera o l’estelada, cap problema. Nosaltres el que hem de lluitar és les idees i hem de
lluitar contra aquesta xacra que significa la xenofòbia i el racisme i la gent que lluita en contra
dels drets de la gent, però no podem admetre i el que els vam demanar és que condemnessin
l’actitud, segurament, d’una part minoritària d’aquella gent que es va manifestar, quan en
aquella manifestació portaven una pancarta, insisteixo, del PSC amb la cara de l’alcalde actual
amb una diana. Imagini’s quina imatge. Jo crec que en algunes coses estan al mateix nivell que
d’altres. Amb la resta de coses, estem d’acord perquè no ens agrada i jo crec que ens va
alterar a tots la situació i creiem que aquesta alteració no és bona pel desenvolupament però,
ostres, les normes del joc són per tots, eh! Són per tots. Què és això de que n’hi ha uns que se
les poden saltar, les normes del joc, i altres no? No, no, no, això no va així, les normes del joc
són per tots. Vostès parles de les normes del PROSICAT, doncs, se les haguessin hagut
d’aplicar a tots. I el que hem de fer és estar atents a aquesta situació i, per sort, som un
municipi que, segurament, de moment, no tenim representants de VOX però tampoc ens hem
d’oblidar que, a les darreres eleccions que es va presentar aquest partit, hi ha una part
important de ciutadans de la vila que els van recolzar. I en això sí que hem d’estar atents. Això
és el que ens ha de preocupar, això és el que hem de lluitar i hem de combatre. Nosaltres els hi
vam demanar el vot separat dels punts perquè enteníem, més enllà d’entrar en la discussió de
l’anunciat que no estem d’acord, però, bueno, no votem l’anunciat, votem els acords i els vam
demanar fer una votació separada dels punts perquè hi havia coses que a nosaltres no ens
agradaven.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Ara és el torn de la senyora Laia Cassauba, endavant.
Sra. Cassauba-Tircazot:
Gracias. La verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Zaragoza. De
hecho, lo que iba a explicar iba un poco en esta línea, por lo tanto, no voy a volver a repetir
todo lo que ha dicho. Nosotros sí que estamos de acuerdo en el primer punto cuando decís
“Rebutjar la presència i desplegament propagandístic de partits de caràcter feixista a Molins de
Rei i arreu”, obviamente. Yo creo que nadie podría estar en contra de este punto pero, al final,
VOX es un partido legal y creo que, por muy extrema derecha que sea o que consideremos
que sea porque, al final, tampoco podemos ser quién exactamente para decidir qué es un
partido y qué no es, pero, igual que hay partidos de extrema izquierda que también se aceptan,
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también estamos en contra, quiero decir, creemos que los extremos de ambos bandos no están
bien. No vamos a defender a VOX porque estamos muy en contra de todo lo que representan y
no compartimos prácticamente nada con ellos pero, al final, es un partido legal que tiene tanto
derecho como los demás a tener presencia y a presentarse a unas elecciones. Gracias.
Sr. Alcalde:
Molt bé. És el torn de la senyora Ana Aroca.
Sra. Aroca:
Gràcies. Nosaltres votarem a favor, sense cap mena de dubte. Estem en contra no només de la
presència de feixistes al poble, d’extrema dreta, —jo no sé, Laia, què entens tu per extrema
dreta i per feixisme— però el discurs d’odi, racista, masclista, xenòfob, entre d’altres
moltíssimes coses que és realment fastigós de VOX no el volem sentir en els nostres carrers.
Compte, que no és gent que ve de fora perquè ho ha dit el Miquel i té tota la raó, aquí VOX a
les darreres eleccions generals va tenir gairebé 700 vots, que si això hagués estat en unes
locals, probablement, tingués fins i tot un regidor, eh! Ojo! que no és que vingui gent d’altres
poblacions aquí a posar una carpa perquè aquí hi ha també gent que comparteix aquestes
idees. I estic molt d’acord també amb el que ha dit el regidor del Govern i crec que el que hem
de fer i treballar molt és per intentar que aquestes forces polítiques no creixin més a la nostra
vila perquè això implicaria deixar créixer idees com les que he descrit abans, racistes,
xenòfobes, masclistes i profundament “despreciables”. Per tant, estem totalment en contra de
la presència d’aquesta gent a la nostra vila i, igualment, estem també totalment en contra de la
presència desmesurada i dels dispositius que de vegades es fan servir des de la Conselleria
d’Interior amb la presència de Mossos una mica desproporcionada, bastant desproporcionada.
Tots els efectes que ha comentat el company de la CUP, el Govern diu que és una decisió
tècnica, els dispositius policials, això pot ser una explicació però, darrere d’aquesta decisió
tècnica, hi ha sempre una decisió política perquè el comandament dels Mossos, al final, és d’un
polític. Hem viscut en repetides ocasions situacions d’abusos policials per part de Mossos i
d’altres forces de seguretat de l’Estat i jo crec que olts dels que estem aquí les hem patit, les
hem vist i les hem rebutjat i les hem rebutjat. No podem emparar-nos només en què “això és
una decisió d’un altre o és una decisió tècnica, són els que decideixen”, no, no, darrere de la
presència policial de defensar amb aquests dispositius tan bèsties que és un moviment de
recursos important, tant humans com econòmics, per defensar quatre feixistes que realment jo
no sé què s’esperaven que fessin perquè la manifestació, amb algunes coses condemnables
com la que ha comentat també el company, que li puc donar la raó, però sí que és cert que la
manifestació era completament pacífica i, per tant, no volem feixistes i tampoc volem abusos
policials a Molins de Rei.
Sr. Alcalde:
El torn del senyor Ramon Sánchez, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Nosaltres votarem a favor de la moció. És evident que no estem d’acord amb què
forces feixistes vinguin al nostre municipi a manifestar-se, a poder fer una carpa. Dir, en tot
sentit o en tot cas, que és evident que el que van fer és un dret constitucional, allò que ells,
precisament, no volen que existeixi i, per tant, tenien el dret a poder-se manifestar al nostre
municipi perquè, en definitiva, són un partit polític que està legalitzat i, possiblement, en
aquesta moció haguessin pogut afegir un altre punt que digués que totes les nostres forces
polítiques, que ara les tenim totes representades al Gobierno de l’Estat espanyol, perdó, en el
Parlament espanyol, que ens comprometíem a que desenvoluparíem una llei per lluitar perquè
aquests partits que són feixistes es puguin [Inintel·ligible, 01:58:23] dins del nostre país. I això,
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possiblement, faria que partits com VOX no existissin. I no estic d’acord amb que sigui el
mateix “la extrema izquierda” que l’extrema dreta, no hi estic d’acord, ho sento. L’esquerra o
esquerra radical pot ser una cosa que pot lluitar per uns objectius legítims sota el seu prisma
però el feixisme, senyora Cassauba, és una altra cosa absolutament diferent. Hi ha punts de la
moció que nosaltres creiem que estan posats perquè toca posar-los, que possiblement el
desplegament policial no és el que toca...possiblement no el definim nosaltres però a ningú se li
escapa que hi ha hagut en altres municipis actuacions que han estat desproporcionades i,
possiblement, faltaven recursos humans i, possiblement, davant d’una carpa que estava
autoritzada per un dret constitucional i una manifestació que no s’havia demanat un permís,
doncs, possiblement, si hagués hagut algun altercat i no hi hagués hagut suficient policia,
possiblement, després ens haguéssim “arrepentit” i haguéssim fotut les culpes, senyora Aroca,
al conseller de que no havia protegit, possiblement, als manifestants o als que s’estaven ficant
a la carpa. Nosaltres donarem...votar a favor, com no pot ser d’una altra manera. I, senyor
Zaragoza, ho sento, no, l’estelada no pot anar pel país com voldria, ni aquí ni allà. Recordo el
camp de futbol, quan hem tingut les finals de les copes del Rei on, per portar un llaç groc, per
portar una samarreta del Barça de color groc, no ens han deixat entrar-la, hi ha hagut gent que
ha hagut d’entrar amb...han sigut dones, i ho sento, que han tingut que canviar-se la samarreta
perquè portaven una samarreta del Barça de color groc i no han pogut entrar al camp amb una
samarreta groga, ni una estelada ni una referència a cap bandera política, una simple
samarreta groga. Per tant, quan es tracta de l’independentisme, evidentment, hi ha un punt i
apart, hi ha una altra manera d’entendre la legalitat i, quan parlem del feixisme, n’hi ha una
altra. Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.
Sr. Alcalde:
Molt bé, no hi ha cap intervenció més. Senyor Vives, si volgués acabar.
Sr. Vives:
Gràcies. Em fareu parlar, vinga som-hi. Primer de tot, responc al company, al Joaquim Llort
d’Esquerra. Primer de tot, no es confonguin, no ens donin lliçons d’antifeixisme ni dient que el
feixisme no es combat fent mocions. Primer de tot, perquè [Inintel·ligible, 02:01:05] va de
plantar cara a un discurs excloent. Sabem com es fa front al feixisme i actuem. Jo mateix he
estat present a les darreres manifestacions del 12 d’octubre a Barcelona, a qualsevol
mobilització que es fa a la vila, a la comarca, no ens parli de com es [Inintel·ligible, 02:01:20]
l’antifeixisme, allà he estat amb molts companys de [Inintel·ligible, 02:01:24] he trobat a faltar a
molta gent d’Esquerra Republicana. Ja que ho diuen, doncs, quan [Inintel·ligible, 02:01:30]
mobilitzacions, a veure si us veiem. Sobre la moció, la col·laboració, no s’inventin coses que no
volem col·laborar, us ho hem explicat, us ho tornarem a explicar. No és una qüestió o no que
vulguem col·laborar, és la nostra manera d’entendre les mocions. A no ser que es tracti
d’aportacions rellevants i no era el cas, preferim mantenir la moció tal i com la presentem per
justícia a la feina que hi ha darrere i ens alegrem que estigueu d’acord amb la moció i ens
alegrem que molta gent pugui votar-la a favor però és que l’explicació és aquesta. De la
mateixa manera que actuem així, tampoc demanem sumar-nos a una moció d’un altre partit on
no hi fem una aportació rellevant perquè també ens semblaria una falta de respecte al treball
que han fet aquelles persones. Si hi estem d’acord, votem a favor, fem els nostres arguments i
que és això que reitero que ja us vam explicar. Sobre el que comentava el Miguel del PSC,
primer de tot, sobre la votació separada, també us vam comentar que per nosaltres no hi ha
problema per fer-la separada. Sobre coses concretes que has comentat, sobre el punt 2, crec
que no has acabat d’entendre o no heu acabat d’entendre el redactat. Quan parlem de que es
van...no van incomplir la norma del PROSICAT perquè està permès fer expressió política però
parlem de que la gent que va venir a Molins era de fora de Molins. És veritat, hi ha un
arrelament important de VOX a la vila, així ho demostren els vots però ho sabem i ho ha dit
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vostè molt bé, no hi ha cap militància formal o cap grup municipal format de VOX a Molins. I ells
mateix ho van dir al Twitter, venien gent de Sant Feliu, venia gent de Badalona. La gent de la
contramanifestació, la gent de la protesta pacífica que estava organitzada era gent de la vila,
per tant, no s’estava trencant cap espai de mobilitat municipal com sí que va passar amb la
gent de VOX com, repeteixo, estava previst en el PROSICAT però a ningú se li escapa que era
una situació de risc i més quan era evident que els motius pels quals havien vingut era una
simple i pura provocació exhibint les seves banderes que sí, són símbols democràtics, són
símbols permesos però estem parlant del motiu pel qual s’exhibien que era una provocació, no
pel fet de dur-la, que també era un comentari que feia. I, finalment, comentar que jo crec que la
millor manera de lluitar perquè el discurs discriminatori de VOX no arreli a la nostra vila era ser
presents, precisament, aquell dia 17 i tenir avui el màxim suport del Consistori en la moció que
presentem. A la Laia Cassauba de Ciutadans, ja t’ho ha dit molt bé l’Ana, aquest argument de
que els extrems es toquen, sincerament, està passat i parlar al mateix nivell de feixisme i
antifeixisme em sembla una falta de respecte gegantina a la lluita de moltes persones i al fet
discriminatori, pròpiament, del feixisme. I, per finalitzar, Ramon, comentar-te que de molt bon
grat haguéssim acceptat, com a mínim, valorat la proposta aquesta que fèieu d’afegir a la
moció, per tant, llàstima que no ens hagués arribat a temps i l’haguéssim pogut parlar. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Entenc que s’ha acabat el debat, no hi ha cap intervenció més. Passaríem a la votació.
Per tant, si els sembla, els que han dement vot separat, que som nosaltres mateixos,
proposaríem votar l’1 i el 2, després, el 3 i el 4 i, després, el 5 i el 6. Si ningú diu el
contrari...perdó? Algú ha dit...?
Sr. Vives:
No, no, cap problema.
Sr. Alcalde:
Votació punt 10.
VOTACIÓ:
Apartats “Primer” i “Segon”
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

Abstencions
7

JxM

3

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Vots en contra

1

1
11

9
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Per tot això el Ple de la Corporació acorda aprovar els apartats “Primer” i “Segon”, de la
present moció per 11 vots a favor JxM (3- Sr. Ramon Sánchez, SR. Jordi Enseñat, Sr.
Jordi Pradell), ERC (3), i la CUP (3), MEC (1), MOLINS CAMINA-PODEM (1)
i 9
abstencions PSC (7), JxM (1- Sra. Carme Madorell), i C’s (1).
Apartats “Tercer” i “Quart”
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

Vots en contra
7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s
Total

Abstencions

1
12

7

1

El Ple de la Corporació acorda aprovar els apartats “tercer” i “quart”, de la present
moció per 12 vots a favor JxM (4), ERC (3), i la CUP (3), MEC (1), MOLINS CAMINAPODEM (1), 1 abstenció de C’s (1), i 7 vots en contra de PSC (7).
Apartats”Cinquè” i “Sisè”
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions
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I el Ple de la Corporació acorda aprovar els apartats “Cinquè” i “Sisè”, de la present
moció per unanimitat dels membres presents.
11.- Moció dels grups municipals de Molins en Comú i Molins Camina-Podem en relació
amb els talls de llum de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.
MOCIÓ
Es procedeix a la votació sobre la ratificació de la inclusió de les esmenes fetes a la
present moció pel grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- candidatura
de Progrés (PSC-CP) i del Grup Municipal Junts per Molins (JxM-Junts), en concret en:
1.- Incloure els acords de la moció aprovada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
2.- Incloure els punts 3 i 4 de la moció original.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat dels membres presents
la ratificació de la inclusió de les esmenes fetes a la present moció pel grup Municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés (PSC-CP) i del Grup
Municipal Junts per Molins (JxM-Junts).
TEXT RESULTANT
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE MOLINS EN COMÚ I MOLINS CAMINA PODEM EN
RELACIÓ AMB ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC I L’INCREMENT DEL
PREU DE LA LLUM
L’ús i l’accés a l’energia estan directament relacionats amb el benestar de les persones. Una
vida digna implica poder escalfar-se, il·luminar-se, cuinar, conservar els aliments, o tenir accés
a aigua calenta, de manera que l’energia constitueix una necessitat bàsica per a tothom. A
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nivell col·lectiu, el subministrament d’energia elèctrica és essencial per al funcionament de la
nostra societat i un element clau per reduir la pobresa i millorar l’educació, la salut, la
sostenibilitat ambiental, l’economia, i poder gaudir d’un medi ambient saludable. L’accés a
l’energia és un dret.
Coincidint amb el temporal de neu i amb la baixada generalitzada de les temperatures a
Catalunya, s’han produït talls en el subministrament elèctric a molts barris de pobles i ciutats
del nostre país.
Les companyies elèctriques han deixat sense subministrament, de manera permanent o
repetitiva diferents punts del territori. Centenars de famílies de diferents barris de ciutats com
Barcelona, Badalona, Montcada, Ripollet, Cerdanyola, Sabadell, Figueres, Girona, Granollers,
Terrassa, Igualada, etc, ha estat privades d’un dret fonamental com és l'accés al
subministrament bàsic d'energia elèctrica i amb la incertesa vital a causa de la mancança d’un
servei essencial. Aquesta situació ha comportat que els ciutadans i ciutadanes, i els sectors del
comerç, hostaleria, restauració, castigats per la crisi pandèmica, hagin de suportar grans
pèrdues econòmiques afegides, que posen en risc la seva viabilitat.
Cal esmentar de manera especial els municipis de muntanya on les interrupcions i talls de
subministraments són reiterats i que han estat denunciats i no resolts, tot i les demandes
insistents. Aquests fets produeixen una situació d’indefensió per part de la població que es veu
abocada a pagar un servei moltes vegades deficient a un preu desmesurat.
No es pot obviar el greuge patit per les administracions locals a l’inici de la pandèmia i la
negativa de les companyies elèctriques a procedir a la suspensió temporal dels contractes de
subministrament, fet que hauria reduït les despeses i destinar els recursos a les necessitats
socials i econòmiques que ja es feien evidents. I també cal recordar les cartes amenaçadores
que varen rebre els ajuntaments, per part de les companyies, en relació amb les factures
pendents derivades de la pobresa energètica i els talls de subministraments per impagaments.
que evidencien una vegada més la voluntat de posar per davant els beneficis multimilionaris
d’uns pocs, a la responsabilitat social que haurien de tenir amb la seva comunitat.
Constatem, a més, que el compromís de les companyies elèctriques de donar un servei de línia
directa amb els responsables municipals és només una operació publicitària que no ofereix cap
servei de qualitat i que és absolutament incapaç d’atendre les exigències plantejades pels
municipis.
Aquestes darreres interrupcions del servei han coincidit amb un fet històric, el preu rècord de
l’energia elèctrica al nostre país. Mentre les companyies augmenten els seus beneficis
milionaris, augmenta el preu de la llum un 27%, i al mateix temps creix el nombre d’incidències,
la seva durada i les llars afectades.
S'ha argumentat que la recent pujada del preu de la llum és fruit del temporal de fred i neu.
Efectivament, és cert que la demanda s'ha incrementat, però el principal motiu de les pujades
de la factura elèctrica no ha estat el fred, sinó la disfuncional regulació del nostre mercat
elèctric. Durant aquests darrers dies els preus de la llum s'han incrementat en alguns moments
fins a un 100%, mentre que els costos de generació d'aquesta energia tot just s'incrementaven
en un 4%. En paral·lel, algunes companyies han criminalitzat les persones que pateixen els
talls de llum, argumentant uns suposats mals usos de l’energia per part de les famílies, per
justificar els continus talls en el subministrament, la qual cosa resulta profundament injust i
estigmatitzador, victimitzen la majoria de les persones afectades i criminalitzen la pobresa
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donant per fet que totes les famílies que han patit aquests tall en el subministrament és per un
mal ús de les instal·lacions, o a causa d’una activitat il·lícita. En aquest sentit cal exigir
responsabilitat institucional i corporativa per tractar aquest assumpte amb un enfocament més
veraç i respectuós amb la dignitat de totes les persones.
Els problemes de regulació tenen el seu origen en la reforma del sector elèctric operada pels
governs del PP i les seves derivades normatives (per exemple la paralització de les inversions
en energies renovables) que han articulat un sistema subordinat als interessos d'un poderós
oligopoli empresarial, que genera notables disfuncionalitats en la nostra economia: els preus de
l'electricitat per a les famílies són els cinquens més cars de la UE, el que llasta la capacitat de
consum de moltes llars i contribueix a un alt nivell de pobresa energètica.
Recordem que quan es va produir la "liberalització" del sector, a aquestes empreses se'ls van
reconèixer uns costos de transició a la competència amb la finalitat de garantir les operadores
la recuperació de la inversió inicial.
En aquest model es concreta un sistema de fixació de preus, el conegut model marginalista,
que ha inclòs aquelles tecnologies ja amortitzades i que no operen en règim de competència,
com ara la nuclear i la hidroelèctrica.
El resultat de l'equació a ningú se li escapa: aquest mecanisme de fixació de preus ha anat
generant els anomenats "beneficis caiguts de cel" -de l'ordre de 700 milions d'euros anuals de
mitjana des del 1997, segons algunes estimacions.
Les grans corporacions elèctriques, és a dir, Iberdrola, Naturgy i Endesa van arribar als 13'6
milions d'euros de beneficis diaris. Els guanys obtinguts per aquestes empreses, 4.983 milions
d'euros, els beneficis del sector elèctric creixen a un ritme 35 vegades superior a l'augment del
consum d'electricitat. Les tres companyies concentren més d'un 80% del mercat espanyol.
Al mateix temps, es calcula que a Catalunya, el 18,7% de la població destina més d'un 10% de
la seva renda disponible de les despeses de la llar a l'energia, el 11,1% acumula retards de
pagament en relació amb el seu habitatge principal i el 10,9% de llars declaren que no poden
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada. El sector elèctric ha de passar de servir les
grans multinacionals a posar-se al servei de les persones, i el protagonisme dels poders públics
en la regulació i la intervenció en el sector ha de ser molt superior al que és a l’actualitat per tal
d’avançar cap a un model d’energia més assequible que redueixi de forma substancial el rebut
de la llum i pugui prestar un millor servei per a tota la ciutadania.
Es dona la coincidència perversa que als barris i viles on viuen el sectors populars del nostre
país és on s’han produït més interrupcions del servei elèctric, menys inversió en manteniment
han fet les companyies i més taxa de pobresa energètica hi ha. A aquesta concurrència de
factors li hem d’agregar la deficient qualitat dels habitatges construïts abans de l’existència de
normatives tèrmiques, i per tancar el cercle, se suma l’impacte de les crisis econòmica i social
de la darrera dècada, amb greu incidència en la taxa d’atur, la precarietat, els desnonaments i
l’actual pandèmia. Com a conseqüències d'aquests preus inaccessibles, moltes famílies s'han
vist obligades a accedir al subministrament elèctric de manera irregular, creant amb això una
total situació d'inseguretat física que pot derivar en incendis com el de Badalona en el qual van
morir quatre persones. Aquest concurs de factors ha posat més en evidència l’increment de
desigualtats, als barris més vulnerables.
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I tal i com descrivíem, és en aquests barris i en aquestes ciutats on s’evidencia l'absència o
antiguitat de les infraestructures elèctriques, l’obsolescència de les instal·lacions i l’oblit dels
habitants. Les insuficiències que s'han manifestat a la xarxa, fan necessàries unes mesures
contundents per assegurar la garantia del subministrament al conjunt de les famílies, mesures
encaminades a augmentar el grau de fiabilitat del subministrament elèctric, assegurant el
manteniment preventiu i les inspeccions de les instal·lacions de transport i de distribució
elèctrica. Són les administracions públiques les que han de garantir que les operadores
d'energia elèctrica assegurin la continuïtat i la qualitat del subministrament en els termes
establerts per la normativa del nostre país, la legislació bàsica de l'Estat i les directives
europees. Des de l'Aliança per la Pobresa Energètica, es reivindica també, la necessitat i el
compromís de les subministradores de facilitar i cooperar en la realització dels tràmits per a la
regularització de tots els casos que es trobin en una situació irregular i vulnerable sense
penalització a causa de la seva situació anterior.
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir la seva
electrificació, per reduir dràsticament les emissions de CO2. Ateses les posicions
oligopolístiques actuals, aquesta transició també ha d'impulsar la democratització del sistema.
En aquest sentit caldrà afavorir la generació distribuïda mitjançant el desenvolupament
d'inversions en autoconsum, l’impuls a les comunitats energètiques locals, així com a les
empreses cooperatives, les quals promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat
social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social
de totes les persones, incloent també els col·lectius més vulnerables.
Al mateix temps, considerem que cal impulsar un operador públic energètic que contribueixi a
reformar i democratitzar el mercat elèctric i asseguri el subministrament a preus assequibles a
tota la ciutadania. Una empresa pública que gestioni amb criteris de servei públic atenent el
compliment dels drets humans i amb una autèntica estratègia de transició justa, paral·lela a
l'ambiciós desplegament d'energies renovables.
En els darrers temps s’ha impulsat reformes en el sector elèctric que avancen en la bona
direcció. El desplegament de l’autoconsum, el model de subhastes de renovables que afavoreix
l’abaratiment de la llum i la planificació en el impuls de les renovables o el fons perquè el
conjunt de les energètiques contribueixin a pagar els costos del sector elèctric són bones
notícies. Però volem continuar avançant.
Avançar de manera ferma en la reforma del sistema elèctric també és el millor full de ruta per
poder complir amb l'Agenda 2030 i assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible número 7,
que exigeix als països garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna.
Tal i com assenyala aquest gran acord internacional, de res serveix avançar en energies netes
o en eficiència energètica si a el mateix temps milers de persones són privades, mitjançant
preus abusius, de poder accedir a aquests subministraments.
Per aquests motius, els grups municipals de Molins en Comú i Molins Camina Podem proposen
al ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Instar el govern de l’Estat a realitzar una auditoria sobre l’origen del deute elèctric i el
cost real de la producció elèctrica.
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2. Realitzar els canvis legislatius i normatius necessaris en relació amb el funcionament
del mercat elèctric per acabar amb la sobreretribució i per facilitar els processos de
recuperació pública de la xarxa
3. Instar el govern de l’Estat a accelerar el desenvolupament de les comunitats
energètiques locals, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les
directives conegudes com a “Paquet d’hivern”, amb totes les atribucions i
possibilitats que aquestes directives obren i l’aprovació de les reformes necessàries
perquè es permeti un autoconsum compartit coneguts com a repartiments dinàmics.
4. Instar el govern de l’Estat la revisió d’un nou bo social elèctric, ampliant sectors
beneficiaris i abordant de forma més justa el repartiment dels seus costos.
5. Instar el govern de la Generalitat a, en compliment de les seves competències
d’ordenació general de les activitats i les instal·lacions de producció, transport i
distribució d’energia elèctrica i de seguiment de les funcions exercides pels gestors
de les xarxes de distribució, per a requerir a Red Eléctrica Española, Endesa,
Naturgy, Iberdrola i altres distribuïdores en baixa a efectuar conjuntament una
auditoria de l’estat de les xarxes de distribució per a detectar quines millores i
intervencions calen per a reforçar el servei elèctric, tot tenint present l’impacte en
l’entorn.
6. Iniciar els procediments sancionadors oportuns quan es detectin incompliments per
part de les companyies elèctriques responsables de l’obligació de subministrament
d’energia i per les possibles vulneracions dels drets bàsics de la ciutadania que es
puguin detectar.
7. Instar a les companyies elèctriques a que duguin a terme el pla d’inversions i a
complir el programa d’inspeccions periòdiques amb la finalitat de garantir el bon
estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei 18/2008, de 23 de
desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
8. Reclamar l’assessorament tècnic i jurídic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per si
l’Ajuntament de Molins de Rei decideix emprendre accions legals contra les
companyies elèctriques pels talls soferts i, alhora, coordinar una possible
legitimació per emprendre una acció col·lectiva que agrupi els ajuntaments
metropolitans, les persones, entitats i empreses o negocis afectats.
9. Reconèixer el rol que entitats i xarxes públiques i ciutadanes realitzen per aprofundir
en la gestió pública de la xarxa de distribució
10. Comunicar els presents acords a la Vicepresidència Quarta i Ministeri de Transició
Ecològica i Repte Demogràfic, el Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat
i Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum
de Catalunya, a l’Aliança per la Pobresa Energètica, a les companyies
subministradores que operen a Catalunya, a les entitats municipalistes de
Catalunya i a les diferents AAVV de Molins de Rei, en especial dels barris de
muntanya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
Passaríem, per tant, de punt, passem al punt 11 de l’ordre del dia, moció dels grups municipals
de Molins en Comú i Molins Camina-Podem en relació amb els talls de llum de subministrament
elèctric i l’increment del preu de la llum. I faria la presentació d’aquesta moció...endavant,
senyor Gerard Corredera.
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Sr. Corredera:
Presenta el punt 11.
Sr. Alcalde:
Molt bé, moltes gràcies. S’obriria el torn d’intervencions. Doncs, endavant, senyor Quim Llort.
Sr. Llort:
Gràcies, una altra vegada. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, necessitem treballar i
col·laborar activament en totes les accions i polítiques que facilitin l’accés i qualitat de l’energia.
És fonamental que totes les persones tinguin garantit el subministrament a un preu assequible,
que s’inverteixi en modernitzar les infraestructures, que tinguin un manteniment adequat i que
es realitzi una transició real a les energies renovables. No podem permetre que en l’actualitat
succeeixin talls en el subministrament elèctric per la deixadesa i la mala gestió de les grans
empreses elèctriques, empreses que tenen uns beneficis milionaris. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Ha demanat...ha demanat la paraula la senyora Ana Aroca però entenc que és ponent,
per tant, s’haurà d’acabar, si és que la resta de grups intervenen, entenc que...o vol...és que
ara no...vam quedar que els grups ponents obrien i tancaven, no?
Sra. Aroca:
[Inintel·ligible, 02:24:35]
Sr. Alcalde:
Doncs, senyor Marc Vives, endavant.
Sr. Vives:
Hola, què tal? Una mica el comentari aquest de canviar la moció cinc minuts abans,
evidentment, dificulta poder tenir un debat sa sobre el tema, evidentment, és una [Inintel·ligible,
02:24:55] i el motiu és el mateix però complica les coses. En tot cas, nosaltres votarem a favor
de la moció i votarem a favor perquè, més enllà d’estar d’acord amb els acords proposats, va
en línia amb la nostra manera d’entendre com ha de ser la regulació del mercat elèctric i creiem
que s’ha d’anar més enllà i nacionalitzar els sectors estratègics, la llum i l’energia, però també
l’aigua, el transport i les telecomunicacions. Creiem des de la CUP que aquesta és l’única
manera de garantir l’accés universal de l’energia i la llum a un preu regulat i assequible per a
totes les persones i, a escala municipal, aquesta nacionalització de serveis ha d’anar
acompanyada de la gestió municipal d’aquests serveis sempre creant teixit a petita escala.
Proposem, de fet, al govern municipal, si s’aprova la moció, traspassar els contractes
municipals d’electricitat a Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre, defugint les
grans transnacionals que es lucren amb beneficis milionaris a canvi d’un augment de preu per a
la població. En som cooperativistes i diversa gent de l’Assemblea, per exemple, i se’ns ha
congelat el preu front a aquesta muntanya russa del mercat lliure energètic i aquest augment
de preu que comentava la moció. Per tant, creiem que va en sintonia al que aprovarem avui,
esperem i, a més a més, assegura una companyia cooperativa, ètica i que assegura energia
100% verda.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. No hi ha cap intervenció més. Jo mateix faré una petita explicació d’aquestes
esmenes, com a grup municipal Socialista.
Sr. Sánchez:
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Senyor alcalde, jo també he demanat la paraula.
Sr. Alcalde:
Sí, perdó, endavant.
Sr. Sánchez:
Gràcies. Lamentar que aquesta moció, en els seus acords, que en definitiva és el que acabem
validant, acabem acordant, l’exposició pot ser estesa, que veig que no ha variat, però els
acords que, en definitiva, és el que acabem aprovant, ens han acabat arribant, pràcticament,
perquè ho hem acabat demanant en el xat de Portaveus, si no, tampoc ningú no ens ho havia
fet arribar encara que fos a última hora i acabem veient també que és el que s’ha acabat
aprovant a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tant, lamentar que aquells que sempre
demanen excel·lència en el tractament de les formes, malauradament, aquesta vegada no ho
han fet. Nosaltres votarem a favor, ja ho teníem pensat així, l’únic que lamentem que acabem
de parlar d’una moció que parlava d’un bo social i, precisament, en aquesta moció hi ha dos
punts, malauradament, que tenien a veure, que eren d’obligat compliment per part del Govern
de l’Estat, que han saltat. És curiós que ara ja no “instem el govern de l’Estat a accelerar el
desenvolupament de les comunitats energètiques locals, per a la transposició a l'ordenament
jurídic espanyol de les directives conegudes com a “Paquet d’hivern””, això crec que no es
menciona en els acords que ara aprovem de l’Àrea Metropolitana. Tampoc aprovem “instar el
govern de l’Estat la revisió d’un nou bo social elèctric, ampliant sectors beneficiaris i abordant
de forma més justa el repartiment dels seus costos”, això és el que tenen les presses,
possiblement, podríem haver incorporat aquests dos punts que ja estaven, entenc, en la moció
originària dels grups ponents. Per tant, allò que diuen que “las prisas son malas consejeras”,
doncs, en aquest cas, hem perdut l’oportunitat d’incorporar dos punts que eren importants
perquè obligaven a l’Estat espanyol que és, possiblement, qui més pot fer perquè la situació del
mercat elèctric continuï o vagi per un camí que no és el que desitjaríem. I és evident que en el
municipi hem tingut talls elèctrics, també aquí hem de fer un seguiment acurat i també ens hem
posat mans a la feina per veure, també, aquestes situacions que tenim en barris de muntanya
per veure quina és la situació actual de segons quines parcel·les i segons quins carrers on ja,
amb el que estem fent amb les neteges dels barris de muntanya i ho hem fet últimament també
a Vallpineda, hem començat a treure arbres que tenien afectacions amb “tendells” elèctrics i
que podien suposar un risc per la població. Per tant, en això també, en la feina que ens toca als
municipis, com, si més no, a Molins de Rei ja estem treballant per poder desenvolupar aquest
projecte i reclamar a tots els veïns i veïnes que tenen arbres que no estan en condicions i que
poden ser una afectació, com ha estat recentment en el barri de Vallpineda, on hem tingut
afectacions de talls de llum, doncs, es puguin dur a terme. Per tant, lamentant que no s’hagi
entregat la moció absolutament modificada en la seva totalitat abans i lamentar que aquests
dos punts, el tres i el quatre de la moció originària, no estiguin incorporats. En tot cas, si no hi
estan, nosaltres demanaríem...o no hi són reflectits en el que se’ns ha passat, demanaríem,
també, que s’incloguessin.
Sr. Alcalde:
Molt bé. L’última frase, quina ha estat, senyor Ramon? Que demanarien, què?
Sr. Sánchez:
Que s’incloguin el punt 3 i 4 de la moció original, que crec que no queden recollits en la moció
final que s’ha presentat o en els acords, perdó, que s’han presentat, doncs, incorporar-los.
Sr. Alcalde:
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Molt bé. Hauríem de fer dues coses. La secretària, evidentment, m’ha informat que encara no
hem fet la votació de les esmenes que, en aquest cas, ha presentat el grup municipal Socialista
i que, d’entrada, han acceptat els grups ponents. Això ho hauríem de fer i, després, també,
senyora Aroca o senyor Gerard, haurien de donar resposta a aquesta pregunta del senyor
Gerard perquè, evidentment, el nostre posicionament serà, no serà el mateix depenent de la
resposta.
Sra. Aroca:
Nosaltres hem parlat i acceptem tant les esmenes del PSC com les esmenes de Junts.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Doncs, llavors, si fos el cas, nosaltres, la intervenció serà molt ràpida. En aquest sentit,
el que diríem és el següent, és veritat que és una moció que ve en un moment determinat,
aprofitant evidentment l’avinentesa i la qüestió temporal, evidentment, des del nostre punt de
vista barreja tres aspectes, barreja...evidentment, una cosa és el manteniment de la xarxa, i
aquí, ho hem de dir, Molins de Rei, en aquest cas, no va quedar afectat per la pròpia xarxa i
això es va explicar a Portaveus. Els problemes de subministrament elèctric dels barris de
muntanya en aquell moment va ser ocasionat, més a viat, pel manteniment de finques i per
qüestions d’arbres que no pas del manteniment de la xarxa, com sí que ha passat a tants altres
barris del país. Dos, evidentment, aquí es vol barrejar amb el preu de la llum i saben que és
evident que durant un temps, i això es planteja, el model de l’Estat pretén fer una reforma en
aquest sentit. No està anat tot lo ràpid que voldríem però de vegades notem a faltar també allò
de dir que de la mateixa manera que hi ha un cap de setmana que el preu de l’energia és el
més car d’Europa, si diem això, també hauríem de poder dir que aquest passat cap de
setmana, precisament, el preu de l’electricitat va ser el més econòmic d’Europa. Per tant, és un
model que té les bonances i, segurament, té mancances i això s’ha de reformar però, quan
abordem aquest debat, l’hauríem d’abordar en la seva complexitat. I, després, el tema,
evidentment, de la sobresaturació o no i sobre l’excusa que pot donar en ocasions la
Conselleria d’Interior estigmatitzant a determinats col·lectius quan, evidentment, sabem que hi
ha problemes de xarxa per sobreutilitzacions que no estan legalitzades. I això seria,
segurament, un altre debat. És per això que hem pensat que la forma millor de recollir aquest
debat era la forma de la moció aprovada a l’Àrea Metropolitana que, al final, va ser la moció
aprovada, imagini’s, per un ampli ventall polític, des de Junts, passant per Esquerra, Comuns,
nosaltres mateixos, però, a més, tres partits, tres grups polítics de Torrelles, de Ripollès i
Guanyem Badalona. Per això hem fet aquesta proposta que, en principi, s’ha acceptat i per
això nosaltres ja diem que, en aquest sentit, votarem a favor d’aquesta moció. Per tant, ara sí
que si volen tancar el torn d’intervenció, senyora Aroca o senyor Gerard, endavant.
Sra. Aroca:
Si no us importa, tancaré jo. Realment, demanar disculpes amb el que ha passat amb aquesta
moció. Sí que és cert que nosaltres intentem ser curosos amb les formes però, sobretot,
nosaltres el que exigim sempre, Ramon, és complir la legalitat i nosaltres estem acceptant
esmenes que es poden acceptar fins a l’últim moment abans de la votació i que, per tant, no
han de suposar cap problema. Que no la tinguem escrita ha estat molt precipitat, no tenia
mitjans i, realment, he intentat...el company ha llegit tota la moció que és un dels motius pels
quals ha estat més temps amb la intervenció perquè quedés ben clar el que s’estava votant
però realment no ens agrada aquesta manera de procedir. De fet, el Gerard estava molt
emprenyat llegint la moció perquè no...tenia por a equivocar-se però acceptem la crítica i
intentarem que no sigui així, tot i que hem demostrat estar oberts a les aportacions de tothom
que vulgui, com diem sempre, vulgui millorar el text. Dit això, no em puc estendre molt perquè
estic tancant la moció. El company de la CUP ha parlat de Som Energia, jo parlaré de
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Barcelona Energia, que és una operadora pública d’energia de l’Ajuntament de Barcelona a la
que jo ja estic connectada fa temps. No ens ha pujat tampoc l’energia el gener, la diferència
amb el rebut que jo pagava a Endesa i el que pago amb Barcelona Energia, estem fent
esforços a l’Ajuntament de Barcelona per trobar la manera de fer que els ajuntaments de l’Àrea
Metropolitana també es puguin enganxar, estem buscant la manera legal de fer-ho, la millor
manera de fer-ho i espero que d’aquí a no molt temps puguem tenir la bona notícia que tothom,
totes les administracions locals de l’Àrea Metropolitana que vulguin enganxar-se a aquesta
xarxa ho podran fer. I, per tant, el que creiem és que és una molt bona, és una bona alternativa,
és una bona proposta, és un primer pas per intentar revertir aquesta situació que suposa una
gegantina estafa econòmica i una transferència de renda des de les famílies treballadores i les
petites i mitjanes empreses cap a les grans empreses elèctriques. Però creiem que cal anar
més enllà i començar a plantejar un control directe públic dels preus de venda i una recuperació
de les infraestructures públiques que van ser venudes a preu de saldo fa 30 anys i ja han estat
suficientment amortitzades pels seus propietaris privats, per una acció pública clara i una
veritable voluntat política si volem tenir una industria més sostenible i unes famílies de classe
treballadora que no hagin de patir per pagar la factura d’un bé de primera necessitat que mai
hauria d’haver deixat d’estar gestionat i controlat amb voluntat estratègica i social pels poders
públics. Per tant, creiem que la línia ha de ser aquesta, voldria haver fet una mica d’història de
com hem arribat fins aquí. També voldria haver recordat que al 2013 un govern del PP va haver
d’intervenir en els preus de l’energia perquè no és la primera vegada que patim aquestes
pujades tan bèsties, un govern del PP que no és sospitós de voler intervencions en preus
d’empreses privades, però ho va haver de fer. I, per tant, probablement, ens tornarem a trobar
amb aquestes situacions mentre les coses no canviïn. Agrair a tothom que li dona suport a la
moció i esperem que, realment, hi pugui haver canvis en aquest sentit.
Sr. Alcalde:
Molt bé. Passem, primer de tot, recordo, a la votació de les esmenes presentades. Votació.
Passaríem a la votació en conjunt de la moció. Votació punt 11.
VOTACIONS:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1

Total

20

Vots en contra

Abstencions

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels
membres presents.
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12.- Moció del grup municipal la CUP Molins de rei per exigir la retirada de l’acusació de
la Generalitat en les causes obertes contra independentistes.
MOCIÓ
Des de l’any 2017 el Principat de Catalunya ha viscut en un estat d’excepció permanent en el
que la repressió contra el moviment independentista i la resta de moviments socials s’ha
incrementat notablement degut al cicle de mobilitzacions derivades del referèndum de l’1
d’octubre. Fins a dia d’avui, al Principat de Catalunya hi ha al voltant de 2.800 persones que
s’enfronten a processos judicials o administratius per la seva participació en protestes i
mobilitzacions polítiques en defensa dels Drets Socials i Nacionals dels Països Catalans.
Durant aquests tres anys, s’han produït nombroses mobilitzacions arreu del Principat, moltes
de les quals han estat reprimides pel cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya que depèn del
Govern de la Generalitat de Catalunya, que composen Esquerra Republicana de Catalunya i
Junts per Catalunya, i directament de la Conselleria d’Interior, dirigida actualment per Miquel
Sàmper de Junts per Catalunya. En moltes d’aquestes mobilitzacions hem pogut observar com
els abusos policials protagonitzats especialment pels cossos d’antidisturbis de la policia
catalana es succeïen amb total impunitat i sense que el govern fes res per impedir-ho malgrat
les constants peticions del Parlament i d’entitats de defensa des drets humans. Contràriament,
hem vist com la Generalitat de Catalunya justificava o fins i tot encobria els abusos policials
protagonitzats per les unitats de BRIMO i ARRO dels Mossos d’Esquadra. El cas més
paradigmàtic d’aquesta impunitat és el de l’Inspector Jordi Arasa que malgrat estar condemnat
en ferm a dos anys i quatre mesos de presó, ha continuat en actiu i protagonitzant nous casos
de repressió, o les nul·les conseqüències que van tenir aquells agents que no respectaven
protocols i duien a terme la pràctica del “carrusel” amb greu risc per la vida de les persones que
eren al carrer o, fins i tot, els intents d’atropellament de manifestants amb furgonetes dels
Mossos d’Esquadra, i un llarg etcètera d’impunitat.
Per tant, la injustificada intensitat repressiva de l’Estat espanyol, ha estat acompanyada al
mateix nivell d’intensitat de la repressió protagonitzada per la mateixa Generalitat de Catalunya,
paradoxalment governada per partits independentistes a qui caldria exigir el màxim grau de
compromís per fer front a la repressió. El govern de la Generalitat conformat per ERC i JxCAT
manté una retòrica discursiva sobre la garantia del dret a la protesta i l’exercici del legítim dret a
la dissidència política que no és coherent ni amb les actuacions dels Mossos d’Esquadra ni
amb el manteniment per part del govern de l’acusació particular en determinats procediments
judicials.
Aquesta repressió protagonitzada pel govern de la Generalitat es tradueix en la participació
d’aquesta institució com a acusació particular en fins a 70 casos repressius dirigits contra
persones independentistes, com per exemple el cas d’Adrián Sas o el de Marcel Vivet, jove
acusat de participar en les mobilitzacions que es van convocar per fer front a la manifestació
que havia convocat l’associació feixista de policies, Jusapol.
Per aquest motiu, i malgrat que ERC i JxCat s’havien compromès a retirar aquestes
acusacions, desenes d’independentistes poden entrar properament a la presó acusats per la
Generalitat de Catalunya per haver participat en mobilitzacions en defensa dels nostres drets
socials i nacionals. En els darrers mesos, el procés d’Adrián Sas ha estat el primer que acaba
en una sentència condemnatòria en el seu cas de més de tres anys i mig de presó, gràcies a
l’acusació determinant dels advocats de la Generalitat.
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La participació com a acusació de la Generalitat de Catalunya en processos contra activistes
independentistes és una col·laboració directa d’aquesta institució, i de qui la governa, en la
ràtzia repressiva de l’estat espanyol contra el poble treballador català, ja que implica deixar en
mans de la justícia espanyola el futur de les persones acusades. Aquesta actitud per part dels
partits que governen la Generalitat, ERC i JxCat, és inadmissible, va en contra de qualsevol
lògica antirepressiva i fa impossible qualsevol estratègia compartida en l’àmbit del sobiranisme.
A banda, suposa una incoherència flagrant d’aquests dos partits en relació a les legítimes
demandes d’amnistia que sostenen pels presos polítics vinculats al referèndum de l’1 d’octubre
de 2017.
Cal denunciar doncs, la posició de la Generalitat, ja que no només fa un absolut seguidisme de
la fiscalia, sinó que a més a més insisteix en la política de criminalització i persecució de la
protesta generalitzada, es converteix en engranatge essencial de l’estat en la persecució de
l’independentisme i manté l’estat d’excepció que busca la repressió del moviment
independentista.
Per tot el que hem exposat anteriorment, proposem al Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es retiri immediatament
com acusació particular i sol·liciti l'arxiu de tots els processos judicials oberts contra activistes
independentistes i de moviments socials que han exercit al seu dret a protesta i a la
dissidència política.
SEGON.- EXPRESSAR I TRASLLADAR la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Molins de
Rei amb les persones represaliades i la seves famílies per tot el patiment i danys que es
deriven de la situació de judicialització que estan vivint.
TERCER.- DEMANAR a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i
repressió contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets
fonamentals i aspiracions nacionals fent ús del seus drets a la manifestació i de llibertat
d’expressió .
QUART.- COMUNICAR els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Fiscalia, i al jutjat d’instrucció que estigui tramitant cada una de
les 70 causes en les que la Generalitat és acusació particular contra activistes independentistes
o dels moviments socials.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la organització antirepressiva de l’Esquerra
Independentista Alerta Solidària.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
I passem a la darrera moció presentada, el punt 13 de l’ordre del dia, moció que
assumeix...perdó, el punt 12, moció del grup municipal de la CUP Molins de Rei per exigir la
retirada de l’acusació de la Generalitat en les causes obertes contra independentistes. I faria
l’exposició d’aquesta moció el senyor Josep Raventós, endavant.
Sr. Raventós:
Presenta el punt 12.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. S’obriria el torn d’intervencions. No hi ha cap...no veig cap paraula demanada. Ara sí,
senyora Núria Garriga, endavant.
Sra. Garriga:
Gràcies, alcalde. El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal
votarem a favor d’aquesta moció. A Catalunya estem vivint uns anys de reivindicació i defensa
dels drets d’autodeterminació, envoltats de gran interès per canvis polítics i socials lligats a la
llibertat del nostre poble. Uns anys on hem participat en referèndums i votacions, un 1 d’octubre
de 2017 molt participatiu i exitós pel procés i la causa independentista amb tot el món mirantnos i un Estat espanyol enrabiat i incapaç de fer servir les eines democràtiques, irat com una
bèstia ferida que llança la Policia més salvatge contra el poble que vota de manera pacífica i
festiva, una Policia que atonyina brutalment a la gent per fer-nos por. Denunciem un cop més la
repressió i persecució política que està exercint l’Estat espanyol contra les accions legítimes
per defensar unes idees i per exercir el dret a manifestació i llibertat d’expressió. Esquerra
Republicana de Catalunya no compartim en absolut les accions repressores dels Mossos ni les
de l’Estat i tampoc les dels Mossos, en general, i menys les actuacions de la Brimo i l’Arro, en
particular. Aquest no és el model de Policia que necessita Catalunya. Esquerra aposta per un
model de seguretat integral al servei de la ciutadania. Com molts sabeu, si bé és veritat que
Esquerra forma part del Govern de Catalunya, el govern de la Generalitat, la Conselleria
Interior de la qual depenen Mossos d’Esquadra, està en mans de Junts per Catalunya. Primer,
del conseller Buch i, ara, del conseller Samper. La setmana passada, sense anar més lluny,
una militant nostra del voltant de la seixantena, prejubilada, m’explicava que el dia que va venir
VOX a la plaça de la vila ella havia participat en la concertació antifeixista i, en el moment de
marxar cap a casa, mentre estava parlant amb un mosso que podia passar, en va sortir un altre
de la furgoneta enfurismat, aixecant la porra i amb intenció d’agredir-la. El primer el va aturar. Li
va venir d’un “tris” de rebre una bona garrotada. Aquesta Policia no és la Policia que
necessitem, aquesta Policia no la volem. Com ja he dit abans, el grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya votarem a favor d’aquesta moció, com no pot ser d’altra manera.
Fem costat a la gent que opina lliurement i es mobilitza per la República. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Senyora Aroca, endavant.
Sra. Aroca:
Jo no pensava intervenir en aquesta moció però, al final, no me’n puc estar de dir alguna cosa.
Primer, que el principi de la intervenció de la senyora Garriga em sorprenia perquè pensava
que no havia sentit bé la moció perquè la moció és molt clara perquè parla, sobretot, el que han
fet actuacions de Mossos i, sobretot, el més important i el que a la gent que...que no ens
considerem, jo al menys, independentistes, més ens sorprèn, una de les coses que més ens
pot sorprendre de tot plegat i és que el propi Govern anima a la gent a fer certes coses i,
després, es persona com a acusació particular contra la gent que és detinguda després
d’aquestes accions. Jo aquí trobo una manca de coherència brutal però també li he de dir als
companys de la CUP, la mateixa manca de coherència que trobo que els companys d’Esquerra
siguin del Govern per algunes coses i no siguin del Govern per algunes altres, també li puc dir
als companys de la CUP que són els que, al final, acaben investint president de Junts i que, a
més, han anunciat ara en campanya que ho tornarien a fer. Per tant, potser també tenen certa
responsabilitat a l’hora de dir o de que aquestes coses passin perquè potser investint altres
governs no us trobaríeu amb aquestes situacions. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
Molt bé. Més intervencions? Hi ha més intervencions? Molt bé, doncs, parlaré jo mateix en nom
del grup municipal Socialista. Escoltin, abans el senyor de la CUP deia “bé, és que hi ha
mocions que havíem presentat just quan no sabíem que el ple passava enmig de la campanya
electoral”. Aquesta moció va ser entrada quan ja sabien que el ple seria en campanya electoral,
per tant, avui hem assistit a un acte de lluita independentista mitjançant un ple amb mocions
que veuen a veure qui és o més independentista o qui defensa més aspectes i no posen de
relleu determinades contradiccions. A mi, si em permeten, s’estan dient coses, home, que
mereixen un cert comentari, com a mínim. S’ha arribat a dir que en aquest país no hi ha dret a
la manifestació, quan després hi ha una moció que permet prohibir el dret a la participació a
una formació política legalitzada. Però és que, al damunt, obvien que hi ha una via com la via
Avinguda Meridiana que ja hem perdut el compte de quants mesos està tallada per una causa.
Això no és dret a manifestació? Això és que poden fer pícnic a la nit a la Meridiana cada dia i
no compta com a dret a manifestació? Home, l’engròs de les paraules, si us plau, i dels
conceptes...escolti, senyors d’Esquerra, si hem de fer un debat sobre la Policia d’aquest país,
fem-ho, però no ho vinculem a la suposada persecució de determinada ideologia, si de cas,
fem-ho sobre tot, sobre tot, perquè no només estarem d’acord que actuaran bé o malament
amb els que defensen la independència, no? Perquè resulta que ara estan lligant dos aspectes,
les actuacions policials i l’independentisme. Escolti, deixin de fer a l’engròs els debats, els
debats són més polièdrics, són més complexes, no és tan senzill tot plegat. I, permetin-me,
porten 17 anys governant ininterrompudament, és que dels partits polítics que conformen la
Generalitat de Catalunya, els que ininterrompudament porten governant sostenint un govern
són vostès 17 anys. Escolti, per decència, o participen o no participen del Govern però no
diguin ara que és que “no, escolti, però és que s’ha de fer un replantejament total” però
continuen estant al Govern des d’aquesta perspectiva. Escoltin, el que han fet és el que la
Generalitat ha de fer si un treballador de la Generalitat li demana, entre altres coses, presentarse en una causa, I, després, estem en un estat de dret, per molt que alguns ho obviïn, que ja
farà i decidirà el que s’hagi de fer. Per cert, un estat de dret que, per molt que alguns obviïn, és
el que ha fet i li ha recordat al Govern de la Generalitat que no tenia competències per
suspendre unes eleccions convocades de forma automàticament com a producte que el
Parlament de Catalunya no es va posar d’acord en escollir un president de la Generalitat.
Perquè, ara, suposo, som tots una mica més rigorosos, deixem la campanya i diguem les coses
pel seu nom. Si es fan eleccions és perquè el decret de la Generalitat no és estatutari. La
Generalitat va signar un decret que li atorgava competències al vicepresident de la Generalitat
per convocar les eleccions quan volgués a partir del 30 de maig, si és que ho veia convenient,
quan això només ho pot fer un president de la Generalitat que no tenim en aquests moments,
per això anem a unes eleccions. Per tant, deixem estar de debats a l’engròs, poc rigorosos,
perquè de campanyes en sabem fer tots. Si volen, comencem ara nosaltres a fer una
campanya dient ara, aprofitant el minutet que em queda, dient que necessitem passar pàgina
de 10 anys perduts, que necessitem trobar un rencontre entre nosaltres, que necessitem
passar pàgina al que ha estat 10 anys de pèrdua d’oportunitats per aquest país. És el risc que
té presentar mocions, normalment, en un ple enmig d’una campanya electoral, suposo que això
ho podem i podem parlar tots, no? Per tant, escolti, nosaltres en aquesta moció no estarem
d’acord i sí que recordo, i començo, acabo com hem començat, sí que demanaríem als
companys aquesta reflexió sobre, determinades mocions, presentar-les en temps electoral. I
ara, senyor Raventós, suposo que tancarà vostè mateix.
Sr. Raventós:
Gràcies. Estic una mica desconcertat, he de confessar que estic una mica desconcertat per les
rèpliques a la moció i estava intentant construir un debat i em costarà, demano ja disculpes per
avançat perquè, probablement, no serà la intervenció més lúcida que hauré fet com a
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tancament d’una moció en aquests gairebé sis anys com a regidor. Jo, respecte a la intervenció
de l’alcalde, en tot cas remarcar dues coses. Ha fet una estranya, des del meu punt de vista,
una estranya defensa de l’estat de dret. Una estranya defensa de l’estat de dret perquè,
d’alguna manera, miri, la Generalitat de Catalunya, probablement, probablement, no, amb tota
seguretat, formalment es va equivocar intentant desconvocar les eleccions des d’un punt de
vista jurídic o legal, però, des d’un punt de vista sanitari que és del que es tracta, crec que no
va cometre cap error, al contrari, el que ha comès un error, des del meu punt de vista, és un
jutge que diu “a mi —si m’ho permet dir així— me la bufa la gent que es pugui infectar, la gent
que es mori, la gent que estigui a la UCI perquè lo important és veure si el decret és
jurídicament correcte o no”. Llavors, defensar aquest estat de dret, miri, ja li regalo aquest estat
de dret, ja se’l pot quedar tot per vostè, diguéssim perquè, des d’un punt de vista ciutadà, costa
molt d’entendre, molt, que aquestes eleccions s’hagin de celebrar en aquestes condicions quan
el pur sentit comú, el pur sentit comú el que deia era que aquestes eleccions no s’haurien de
celebrar perquè és de pur sentit comú. I, aquesta defensa de l’estat de dret, ho sento però no li
compro gens, a més. Dit això...i m’estalviaré les referències de que el candidat sigui l’exministre
de Sanitat, etcètera...això ho deixarem per no aprofundir més en aquesta qüestió, tot i que en
tindria ganes però ja m’ho estalviaré. I, res, respecte a la intervenció d’Esquerra, evidentment,
no dubto, no tinc cap mena d’interès ni polític ni personal de qüestionar el que ha dit la senyora
Garriga, de fet, evidentment, em crec fil per randa el que ha dit però, és clar, em permetrà, com
a mínim, que em qüestioni fins a quin punt és molt lògic creure el que creu, que no ho dubto, i
que el seu partit actuï com actua. I ho deixaré aquí, tampoc no vull aprofundir molt en aquesta
idea però tampoc no volia passar de fer veure...ni una cosa ni l’altra, que no em crec, o sigui,
que em crec 100% el que vostè ha dit, a part de conèixer-la a vostè personalment, conec a
molts altres militants d’Esquerra Republicana i sé que és així, però ho sento, també li he de dir
que em costa d’entendre que estiguin participant del govern que estan participant, on passa el
que passa i tinguin aquesta profunda convicció que, evidentment, insisteixo, no els hi qüestiono
en cap cas. Sorprenent també la no intervenció de Junts però ells sabran. El senyor Sánchez
s’ha tornat molt hàbil amb aquestes coses, amb lo qual ja deu haver mesurat pros i contres i ha
decidit que el silenci era la millor defensa, res a dir, sobre el seu silenci. I, res, esperem que
s’aprovi la moció. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Passaríem a la votació, per tant. Votació punt 12.
VOTACIÓ:
Grup Municipal

Vots a favor

PSC

Vots en contra

Abstencions

7

JxM

4

ERC-AM

3

CUP

3

Molins Camina-Podem

1

MEC

1

C‘s

1
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Total

6

8

6

Sotmès a votació, el Ple de la Corporació acorda no aprovar la present moció per 8 vots
en contra del PSC (7) i C’s (1), 6 vots a favor d’ERC (3) i de la CUP (3), i 6 abstencions de
JxM (4), MEC (1) Molins Camina-Podem (1).
13.- Moció que assumeix Junts per Catalunya de compromís amb la via unilateral com a
únic camí per assolir la independència de Catalunya.
PRESENTACIÓ I DELIBERACIONS
Sr. Alcalde:
D’aquesta manera arribem...perdó, hi hauria —ho diem per la gent que pugui estar atenent a
l’ordre del dia—, hi hauria el punt 13 que és la moció que assumeix Junts per Catalunya de
compromís amb la via unilateral com a únic camí per assolir la independència de Catalunya,
que ha estat comunicat als portaveus que es deixa sobre la taula, per tant, que no es porta a la
seva defensa. Són coneixedors tots plegats, per tant, entenc que no hi ha cap intervenció, que
ho deixem així.
Aquest punt queda sobre la taula
14.- Precs i preguntes.
PREGUNTES FORMULADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Grup Municipal de la CUP-AMUNT:
Pregunta:
Bona nit de nou. Tercera i última intervenció del ple de desembre. Aquesta vegada serà menys
positiva que les anteriors.
Hem tingut coneixement aquesta setmana, creiem que és una excel·lent notícia, de que Molins
de Rei ha tingut un reconeixement per l’índex de recollida de residus d’envasos lleugers del
2019. Evidentment, ens sembla una notícia especialment noticiable, si m’ho permeten dir així,
però he de dir que la nota de premsa que he vist del Govern, sincerament, no m’ha agradat, no
m’ha agradat. No m’ha agradat per tres coses. La primera, m’ha semblat poc elegant. M’ha
semblat poc elegant perquè no reconeix la feina feta pels governs anteriors. Ens sembla que el
2019 va haver-hi un canvi de legislatura i que el Govern actual s’intenta apuntar la medalla, que
una part ja els hi reconeixem que és seva, per entendre’ns, però, carai!, ens sembla que és
bastant evident que ve d’una feina feta anteriorment i, quan dic anteriorment, no vull dir només
del govern del qual vam formar part nosaltres sinó anteriorment, i que ens ha semblat poc
elegant i que hem trobat a faltar, en definitiva, un reconeixement a la feina feta per governs
anteriors. I ens sembla especialment poc elegant una nota de premsa feta per un govern, un
dels partits dels quals forma part aquest govern actual formava part també d’un govern anterior
i que no se’n faci esment. I encara hi ha una cosa que he trobat més a faltar i això no és una
manca d’elegància, és una qüestió de matís polític, però una qüestió de matís polític important,
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que és que en tota la nota de premsa no s’esmenta ni una sola vegada el model residu mínim,
ni una sola vegada. I que si a algo se li ha d’agrair, objectivament, aquesta qüestió és al model
residu mínim, em sembla indiscutible, objectivament, indiscutible. I he trobat a faltar que ni tan
sols s’hagi trobat espai per mencionar-ho.
I, una última qüestió que no té a veure amb la nota de premsa però que em sembla
significativa, que és que tots aquells també que de vegades reclamen el contenidor groc a
Molins de Rei, Molins de Rei és al 2019 el municipi que millor ha recollit els residus de
Catalunya i no té contenidor groc i això és la dada més absolutament significativa de tot plegat i
hi hauria algú que hauria de prendre bona nota al respecte. Gràcies.
Resposta:
La pregunta va ser resposta al Ple per l’Il·lustríssim Sr Xavi Paz.
Grup Municipal de MOLINS CAMINA-PODEM:
Pregunta:
Gràcies. Jo tinc una pregunta i la llegeixo literal. Un amic em diu que li faci aquesta pregunta a
l’alcalde:
“Quiero leer las actas del pleno para saber qué votan los concejales y para saber sus
argumentos. Miro la web del ayuntamiento y no puedo saber porque la última acta publicada es
del 30 de febrero del 2020. ¿Por qué no publican en la web todas las actas del pleno? ¿Por
qué no transcriben las intervenciones de los concejales en las actas como se hacía años atrás?
¿Por qué no publican en la web las órdenes del día y un resumen de las Juntas de Gobierno?
¿Por qué la mayoría de ayuntamientos lo hacen y Molins de Rei, no?”.
Aquesta seria la pregunta que m’ha enviat un amic i jo ho lligo amb el que passa amb el nostre
web municipal perquè és probable que estiguin les actes, no ho sé, em crec el que diu el meu
amic, però és més probable encara que no es puguin trobar enlloc perquè navegar pel nostre
web municipal, que recordo encara que va estar molt temps fent-se, molt temps estudiant-se,
molt temps preparant-se i vam assistir a no sé quantes reunions per a presentar-nos
esborranys del web municipal, i és, probablement, un dels fiscos més grans que ha tingut
aquest municipi. Sembla un tonteria però no ho és. És difícil trobar qualsevol cosa, fins i tot la
cosa més tonta. Jo, l’altre dia, no trobava el telèfon dels voluminosos, una cosa així...per no
parlar de totes les vegades, i això li he anat fent arribar a la regidora García, que hem buscat
qüestions relacionades amb el portal de transparència. Jo recordo que Molins de Rei tenia
premis per les coses que penjava al portal de transparència. Jo no crec que puguem tenir ara
aquests premis perquè no trobes res. Els enllaços estan caiguts i, si enllaça algo, perquè
l’última vegada la regidora García em va dir “sí que està, mira-ho”, era del mandat anterior, era
una informació desactualitzada perquè era del mandat anterior.
Per tant, per una banda, la pregunta del meu amic sobre les actes del plenari i aquí jo afegeixo
que les transcripcions de les actes del ple potser ens les podem estalviar sempre que pengem
un vídeo al costat amb tot el contingut del plenari, que tothom pugui consultar el contingut del
plenari i què ha expressat cada regidor o bé fem les transcripcions com s’ha fet tota la vida.
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I, per últim, i per tant, per una altra banda, la pregunta del meu amic i, per una altra banda, el
tema del web municipal. Si us plau, invertim, pressupostem alguna quantitat important al 2021
per destinar a millorar i fer d’alguna manera operatiu aquest web perquè segur que ens ha
costat diners i temps, diners i temps. I jo crec que és voluntat de tothom i no era en aquell
moment voluntat de ningú que sortís tan malament però el cas és que és un web confús, és un
web que no ajuda a ningú a trobar res i és un web que, a més, no està ben mantingut perquè
els enllaços no porten, en molts casos, enlloc.
I, després, avui que s’ha parlat del comerç, aquí ho faré a mode de prec perquè ja és un prec
que està absent darrerament però avui, aprofitant també que s’ha parlat de comerç i de tot el
que fem pel comerç, jo també vaig demanar l’altre dia que féssim, que des de l’Ajuntament
promoguéssim un consum responsable i una responsabilitat també als ciutadans i ciutadanes i
a totes les institucions o entitats de la vila per fer un Nadal segur a Molins de Rei. L’altre dia
parlàvem de les fotos que es veien del Portal de l’Àngel a Barcelona però em sembla que no
hem d’anar tan lluny. Les fotos que m’han arribat a mi avui eren de la plaça de la Creu i del tió.
Us les faré arribar perquè, realment, si algú considera que això és un Nadal segur per a Molins
de Rei està molt equivocat. Cues ingents de persones esperant el tió sense cap mena de
distància social i sense cap mena de mesures de protecció, ningú vigilant, per descomptat, que
jo crec que no ajuda a les nostres crides que puguem fer que la gent surti als carrers de Molins
de Rei a comprar al nostre comerç. Per tant, jo crec que per fomentar una cosa hem de ser
curosos amb altres i jo crec que pot anar unit i que nosaltres, com a administració, hem de, des
de ja, per una banda, perquè els nostres carrers siguin segurs perquè a mi, avui, després de
veure aquestes imatges, que jo tenia previst baixar amb la meva nena a veure el tió, al veure
aquestes imatges, ara no tinc cap ganes, cap mena de ganes de baixar a Molins de Rei, al
centre, al tió, perquè em fa por, perquè em fa por. I aprofito també per demanar-li a la població
que, si us plau, si es troben una situació així, doncs, que posin mesures. També hem de ser
responsables nosaltres, no ho hem de deixar recaure tot sobre les institucions, no hem
d’esperar que vingui la Urbana a dissoldre una concentració ni a que ens posin una multa.
Nosaltres mateixos hem de ser responsables. I si la gent té por d’anar a un gimnàs, també
hauria de tenir por d’anar i ajuntar-nos 200 persones en una plaça per fer una cua per un tió.
Gràcies.
Resposta:
La pregunta va ser resposta al Ple per l’Il·lustríssim Sr Xavi Paz.
Com informació complementària respecte a la publicació al web municipal de les actes
dels Plenaris municipals constatar que estan publicades totes les actes aprovades, i que
a mesura que aquest òrgan col·legiat aprovi les actes de les seves sessions, aquestes
seran penjades i a disposició de la ciutadania.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL LA CUP-AMUNT SOBRE UN VIDEO EMÈS PEL
SINDICAT D’HABITATGE DE MOLINS DE REI
Sr. Alcalde:
I, per tant, ara sí que passaríem a l’apartat de Precs i preguntes. Si m’ho volen fer pel xat,
entenc que les preguntes...les respostes, entenc que totes estaven respostes. [Inintel·ligible,
02:57:18] Perdó? No? Llavors, preguntes, d’acord. Ara veig una pregunta. Senyor Marc Vives,
endavant.
Sr. Vives:
Pàg. 90/94
Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

SEC/SCC/ALD
ACTA PLE 04/02/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA

Just fa una setmana, el Sindicat d’Habitatge de Molins emetia un vídeo d’una persona, la
Merche, en situació de vulnerabilitat en relació a l’habitatge. El vídeo explica el seu cas que no
és gens senzill, com qualsevol altra persona que pugui estar en situació vulnerable, on indica
que ha de deixar la vivenda actual i està [Inintel·ligible, 02:57:56] diverses opcions. Si voleu
veure el vídeo, està per les xarxes socials. Quan explica la seva experiència amb l’Oficina
d’Habitatge d’aquí Molins, quan va anar a presentar el seu cas per rebre solucions, comenta
que la resposta era que marxés a un poble on els lloguers fossin més barats, com Rubí,
literalment el que diu el vídeo, estic llegint el vídeo. Primer de tot, volíem expressar la nostra
sorpresa davant aquest fet de que una afectada expliqui aquesta experiència i, per altra banda,
preguntar quins són els procediments que es segueixen quan casos com els de la Merche es
porten a instàncies socials. Merci.
Sr. Alcalde:
Jo no sé si la resta de companys... Jo he tingut una certa dificultat per escoltar-ho bé, no sé si
ha passat igual. En qualsevol cas, Marc, jo demanaria, perquè entenc que d’aquesta
resposta...vaja, jo, entre que no he entès i entenc que no sé ben bé què s’està dient...la
passaríem per escrit però, perquè quedés recollit, si ens la poguéssiu passar, si us plau, per
escrit també.
Sr. Vives:
Sí i en 10 segons faig el resum. És, en relació al vídeo que s’ha posat a xarxes socials d’una
afectada de l’habitatge que explica un procediment de quan ella va a l’Oficina d’Habitatge, que
ens sorprèn la resposta que dona, doncs, preguntar quin procediment es segueix quan casos
com el de la Merche es porten i...
Sr. Alcalde:
D’acord, Marc, però com que, en qualsevol cas, no sabem el cas a què feu referència, no...
Sr. Vives:
Havia entès que no s’havia escoltat bé.
Sr. Alcalde:
Les dues coses. No sabem a què et refereixes concretament i no havia escoltat bé. Si us
sembla, ens passeu l’enllaç del vídeo perquè veiem i detectem específicament el cas i donem
resposta, d’acord? amb coneixement, perquè jo, ara mateix... No sé si el regidor d’Habitatge
però és que jo no soc coneixedor...
Sr. Regidor:
No, no. Tampoc, tampoc no conec el cas ni he vist el vídeo, o sigui, primera notícia.
Sr. Vives:
Quedem així, cap problema.
PREC DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS EN COMÚ SOBRE EL PLA LOCAL D’ADAPTACIÓ
AL CANVI CLIMÀTIC.
Sr. Alcalde:
Val, doncs, perfecte. Molins en Comú, Gerard, vol fer un prec.
Sr. Corredera:
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Sí, gràcies, senyor Alcalde. El prec del grup municipal de Molins en Comú. El ple de novembre
del 2019 es va aprovar el Pla local d’adaptació al canvi climàtic. Malgrat en aquest Pla hi ha
una línia estratègica amb sis accions sobre energia, no estem assistint a una veritable política
de transició energètica i de canvi de model de descarbonització; més aviat, la política
comunicativa del govern està sent força esbiaixada en la nostra opinió pel que fa al rigor de
l’impacte real i objectius d’accions de govern que sobredimensionen respecte la lluita contra el
canvi climàtic. Les mesures publicitades i informades als grups municipals a la Comissió de
seguiment del PLACC no aporten dades d’estalvi d’emissions de CO2 generades, potser per
[Inintel·ligible, 03:00:50] que són mínimes. No ens cansarem de dir que el PLACC és una peça
important per la lluita contra el canvi climàtic però no és suficient. Per aconseguir una autèntica
transició energètica i un canvi de model sense carboni, com han fet molts d’altres municipis,
ens hem de dotar d’un pla específic d’energia i un compromís de reducció d’emissions. La
Comissió Europea ha establert el seu compromís en un 55% de reducció d’emissions al llindar
del 2030. Molins de Rei encara no s’ha compromès amb la declaració de la COP21 de París
del 2015. Malgrat que el setembre vam aprovar una declaració d’emergència climàtica amb 10
punts a realitzar, la majoria d’ells estan per implementar decididament. El 31 de desembre del
2020 va finalitzar el termini del Pla d’acció d’energies sostenibles (el PAES 2010-2020) pel que
Molins de Rei es va comprometre al Pacte d’Alcaldes a reduir un 20% de les emissions de
carboni, a incrementar un 20% de les energies renovables i a reduir el consum energètic un
20%. La Diputació de Barcelona ja ha demanat als municipis que informin sobre el grau
d’acompliment d’aquests compromisos, és per això que demanem al govern municipal que ens
faci arribar, tan bon punt es disposi, la informació relativa a aquests compromisos i grau
d’acompliment dels que es va adherir Molins de Rei, amb el benentès que l’any 2020 és molt
possible que, a causa de la pandèmia i baixada de l’activitat econòmica, s’hagi produït una
gran davallada circumstancial de les emissions. Tot i així, encoratgem a totes les forces
polítiques a treballar per assolir el nou compromís de canvi energètic, no sols per complir els
nous objectius 2030, sinó per assentar les bases de la tan necessària neutralitat de carboni que
farà que l’increment de temperatura global del nostre planeta no arribi a superar els 2 graus de
mitjana i ens aboqui a escenaris climàtics descontrolats com ja es comencen a albirar. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Senyor Gerard, li demanaria, això sí, si ens pogués passar, perquè diria que la
té escrita, si ens la pogués passar per escrit també aquesta...per donar resposta més
detingudament i, això sí, si em permet, ara farem la resposta, si de cas, breument, però...
Sr. Corredera:
Li passo als portaveus o directament a vostè?
Sr. Alcalde:
Com vostè vulgui. Li pot passar a tothom amb transparència, cap problema. Sí, sí, sí. I la
senyora Ana Aroca també ha demanat una pregunta. Endavant.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL MOLINS CAMINA-PODEM
PREINSCRIPCIÓ I LA CAMPANYA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA.

SOBRE

LA

Sra. Aroca:
Jo tinc una pregunta que va dirigida, principalment, a la regidora d’Educació. Què passa amb la
preinscripció, què passa amb la campanya per l’educació pública, que sembla que no s’està
portant a terme i, potser, estem assistint a una mica a deixadesa, en aquest sentit, sobre els
acords que es van prendre en el seu moment de donar suport a la preinscripció a l’escola
pública i que estem veient que els membres de l’Assemblea Groga no estan d’acord en com
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s’està procedint per part del govern. M’agradaria saber què s’està fent des de la regidoria, com
s’està preparant aquesta preinscripció i què s’està fent per donar suport a la campanya per la
preinscripció de l’escola pública de Molins. Gràcies.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, senyora Esther Espinosa, endavant, respon [Inintel·ligible, 03:04:09].
Sra. Espinosa:
A veure, respecte a la campanya per la pública, en un principi, la mateixa Assemblea durà a
terme un concurs de dibuix per triar un cartell per fer posteriorment. Des de l’Ajuntament farem
els cartells amb el dibuix que es triï a les escoles. En un principi, estem en contacte amb
l’Assemblea, jo ja he comunicat que des de l’Ajuntament donarem suport al que és la impressió
dels cartells i la posada de cartells. En un principi, sí que s’està treballant, inclús se’ls va dir
“s’està modificant” —això respon una miqueta també a la part de preinscripció— s’està
treballant conjuntament amb Comunicació per modificar tot el que és la part, dintre de la pàgina
web de l’Ajuntament, d’Educació, i en aquesta part en el que seria la pàgina web, sortirà el logo
que sigui triat de la campanya, de l’Assemblea Groga, de la campanya per la pública, vull dir
que això que estàs...que afirmes que hi ha una certa deixadesa...ells estan treballant en el
concurs i nosaltres farem el pagament de tot el que serà la despesa dels cartells i la penjada
dels cartells. Sí que es va quedar clar que el que no es podia fer era la festa, la festa per la
pública que s’havia fet en altres ocasions pels motius evidents. Però, en un principi, la resta
s’està tirant endavant.
Sr. Alcalde:
Molt bé, doncs, abans de donar la veu al senyor Zaragoza que també m’ha demanat la veu,
Gerard, respecte a aquest tema de la pregunta que has fet, insisteixo, passa’ns la pregunta i
respondrem exactament per a dissociar clarament els compromisos que hi havia i els que, si
em permeteu, ja vam explicitar en una reunió específicament respecte al Pla, el pla, la lluita
contra el canvi climàtic de Molins de Rei, com molt bé diu, aprovat al novembre, a l’octubre del
2019 i, en aquest sentit, ja vàrem retre comptes i, a més a més, vam fer autocrítica. Jo crec que
això va quedar constància de la manca de velocitat a l’hora d’aplicar el Pla cara al 2020 i, per
contra, ja veuen com hi ha un compromís clar i contundent a l’hora d’ampliar aquests
compromisos i mirar d’executar-los el 2021 amb la voluntat clara, a més a més, de recuperar el
terreny possible perdut que hàgim tingut al llarg del 2020. És a dir, no entraré en qualificacions
de si això és més encertat o menys encertat però, en qualsevol cas, tenen un ampli dossier
respecte de la rendició de comptes en el propi... És més, recordo que inclús algun portaveu va
dir “carai, tan de bo en tots els plans se’ns expliqués com anem executant el pla al llarg del
primer any d’execució” i, per tant, en aquest sentit, complementarem la resposta, tot i així, amb
l’altra demanada, respecte a l’altre acord d’alcaldes que planteja, i posarem fil a l’agulla en
complir tot aquest aspecte, evidentment. I ara, sí que crec que és el senyor Zaragoza,
endavant.
PREC A TITOL PERSONAL DEL REGIDOR SR. MIQUEL ZARAGOZA SOBRE LA MANCA
D’EMPATIA.
Sr. Zaragoza:
És un prec, ho faig a títol personal perquè tinc una sensació de manca d’empatia absoluta que
en determinada gent ho puc entendre, no?, però que...i no entraré en el debat polític de la
moció que hem fet sinó que quan un explica un fet que ha passat cap a una persona d’aquest
Plenari, que hem pogut veure els ciutadans, que hem pogut veure com la cara de l’alcalde de la
vila, d’un regidor, d’una persona tenia una diana marcada a la seva cara i ningú ha empatitzat
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en cap moment després d’aquesta denúncia... D’alguns els puc entendre perquè, miri, a lo
millor estan acostumats. I no estic parlant ni com a partit ni de la pancarta perquè això, al final,
algú pot entendre que està dins del lloc... Jo, què vols que et digui, no ho entenc, no ho entenc.
Som persones i, davant d’això, algú podria tenir algun gest de dir “no estem d’acord amb
aquesta actitud, amb cap” o és que hem de permetre aquestes actituds, que hi hagi gent que
vagi posant aquestes coses? Fa un temps, alguns dels companys que...mira, i alguns, la
regidora que ha tornat aquí, ho van patir i ja ens havíem oblidat d’això però que ho tornem a
veure i, sobretot, la manca d’empatia dels companys que estem aquí...pues, bueno, jo, ho
sento, jo, com a company, al Xavi ja li vam dir en el seu moment, és una cosa que nosaltres
creiem que no podem tolerar, ni aquesta ni cap però, com a mínim, una mica d’empatia, que
som persones que ens veiem. És una mica decebedor, la veritat.
Sr. Alcalde:
Moltes gràcies. Amb això, entenc que no hi ha cap paraula més. Doncs, malauradament, com
estem dient al llarg d’aquesta setmana, avui hauria de ser el Ple que ens hauríem de desitjar
tots molt bona Fira, ens hauríem de desitjar tots que ens hauríem de veure i que ens podríem
veure aquest cap de setmana omplint els carrers de Molins de Rei, trobant-nos, compartint
moments, compartint experiències, compartint vivències a la Fira, malauradament, és una cosa
més que la Covid se’ns endú per davant. Esperem que nomes sigui aquest any, esperem que,
si més no, l’any que ve puguem recuperar part de l’activitat presencial a la Fira. Res més,
convidar a que segueixin, si poden, els actes virtuals de la Fira, saben que, a més a més, si em
permeten, i aprofitaré aquests micròfons ara mateix, l’única activitat que sí que ha ampliat el
seu calendari és la marató de sang, és l’única activitat que no es pot fer de forma virtual i s’ha
de fer en temps de pandèmia, és del tot imprescindible i, com saben, aquest any la marató de
sang es fa no només el diumenge al matí, sinó que es fa durant el dissabte matí, dissabte tarda
i diumenge al matí. Per tant, des de posar en relleu aquesta activitat, esperant que sigui tot un
èxit, una mostra més de solidaritat dels molinencs i molinenques i esperant que només sigui
aquest any que no es pugui fer la Fira de forma presencial, desitjar molt bon cap de setmana i
aquí acabem el Ple de gener, fet el 4 de febrer, i ens veiem ben aviat. Moltes gràcies i molt
bona nit.
Veus:
Adéu, bona nit, bona Fira.
15.-Torn obert de paraules.
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 quinze minuts, de la qual s’estén la present acta.
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